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A���n��� ča� ��� n��i�� ��e�v�no����� �k���� v��h� �����. V�� zač�l� �l��nos���� r�z��í����� v�no�-
��h� s�r���� (���v�) � p��rač�v�l� z�h������ �ýst��� V�no��� k���l� d�m�v� (��r�v� �ot � � ����is���, 

�ys������ Had����).

V �l���í�� r��í�� ����� S���i�, H�ra�i� � b�h� J��i��r� �� ��edst����� Nad� E� �r�v�, M���n� L�n�r�v� 
� Ri�h�r� B�r�m��� (��� � �l���na�� � C������ Š������).

28. �ist�pa�� z�rg���z�v�l� �ěst� Č������ Kos���e� �� �p����rá�� � �las���ě���� �p����� �e�e�� � �rg���zát��� 
��m�ns�ra�� �ist�pad��ý�� ��� �. 1989. V���� po��ě��� �nf��ma�� �� ��i�l� po��e��n�u� n� 30 �i�� .

P��� s�� D�va�l� J. K. T�l� �� d���� p�b���� � ���� � ���� ��� �u� Vo�k��e� – W��i�� N��� n� ���� . 
R���� �� �j�� Vlas����� K��pá���.

P� ����� a���n��� �e���� ��i��� n� řa�� M���lá� � �n���� � ��� �. M��� d���í�� �� ����r����� pá�m� �í���-
��� ��. � �r� �u�h���� �� �k���� �í����� (���v�). K�žd�� �e���� j��� �� s�h����� � v�no���h� s�r��� (��r�v�).

P�e�po��e��� �e���� ��e� Š�ě���� ���� ��i��� n� řa�� �ra�i��� ���� (���v�) � a���n��� n�la�� n�� 
����� �ro��n�� p�m���� ��la�i� k�n��� � na�i�� �la�ý�� ���l�� (��r�v� �ot � � k�n��� � ��Š).

Ol��i�� N���u� o�l���� ��� �ěta�e�esá����! B�v��� �ed�kt�� Č����n�kos���e���h� ��r�vod��� t�� u����� ���m� 
�ýst�v��� ��ý�� �ot o�r�� � . Gra�������� � ������� ho��� z�r��� � �p�k���nos��!

Č������ Kos���e� 1�0× ��n��

J�� Ku�����: M�h��� Kos���e�

Fot � n� �ét� s�r���: T�má� K��� . D�l�� �ot o�r�� � n�j�e�� n� w��.�������kos���e�.��

Z�z�n� Ko�i�n�v�: Z�m�

Fot � n� �ét� s�r���:  T�má� K��� , d�l�� �ot o�r�� � n�j�e�� n� w��.�������kos���e�.��
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Radnice informuje
Slovo starosty města

Dobrý lednový den!
Začátek roku některé z nás vybízí k změ-

nám a novoročním předsevzetím. Vždy to
jsou dobré věci a záměry, které odkládáme,
nebo na ně v dnešní uspěchané době prostě
nezbyl čas. Adventní a vánoční doba vybí-
zela k tomu, abychom si tyto věci uvědomili
a případná předsevzetí udělali. Právě začá-
tek nového roku může udělat tu pomyslnou
hranici, kdy se něco nabízí změnit.

I v našem městě je co měnit a věřím, že
nám budete dobrým rádcem při důležitých
rozhodnutích. Řada věcí je v běhu a já se
snažím spoluřídit tento rozjetý vlak, do kte-
rého jsem naskočil před měsícem. Některá
řídicí páka je zarezlá, některá vůbec není a
některou zatím neumím používat zase já.
Doufám, že na naší trase není žádný tunel,
kostlivec ve skříni a že nás čeká klidná
trasa. Můj diář je zaplněný a snažím se co
nejdříve všechny informace vstřebat, poro-
zumět jim a dobře se rozhodovat. Jsem jistě
vystaven porovnání s prací mého před-
chůdce, a proto si dovoluji požádat vás,

kteří chcete porovnávat, o jistou dobu há-
jení.

Čeká nás celá řada důležitých věcí. Z in-
vestičních akcí jsou to projekty kanalizace
Červený Kostelec Bohdašín, kanalizace
Stolín – Mstětín, výstavba a vybavení sběr-
ného dvora, snížení energetické náročnosti
zdravotního střediska, snížení energetické
náročnosti a instalace tepelného čerpadla
ZŠ Olešnice, provedení analýzy rizik vlivu
starých ekologických zátěží, pořízení ha-
sičského auta z programu přeshraniční spo-
lupráce s Polskem atd. Tyto projekty jsou
v běhu a naším úkolem je, aby proběhly
řádně ve stanovených cenách, termínech a
požadované kvalitě. Samozřejmě netrpě-
livě očekáváme spuštění výzev nového do-
tačního období 2014–2020. Některé
projekty jsou připravené v šuplíku, jiné bu-
deme teprve vytvářet.

V prvním čtvrtletí nás čeká nejdůleži-
tější dokument, strategický plán rozvoje
města. Návrh tohoto dokumentu budeme
chtít s vámi formou besedy prokonzultovat

po jednotlivých kapitolách. O termínu vás
budeme včas informovat. Dalším ožeha-
vým tématem bude řešení vzhledu centra
města včetně prostoru mezi školami. Zatím
připravujeme podklady pro vytvoření kon-
cepčního řešení a počítáme s širším zapo-
jením odborníků i veřejnosti. Věřím, že se
nám společně podaří najít to nejvhodnější
řešení, abychom ho následně mohli postup-
nými kroky naplňovat. Další věci zatím no-
síme v hlavě, snažíme se poslouchat vaše
potřeby a hledáme nové příležitosti.

Věřím, že rok 2015 bude pro naše město
dobrý a úspěšný.

Přeji i vám, abyste prožili tento rok
klidně, a pokud jste si přeci jen nějaké to
předsevzetí dali, aby se vám ho podařilo
splnit. Ať se vám v roce 2015 dobře daří.

S úctou  Rostislav Petrák

Úřední dny MěÚ

Červený Kostelec

Pondělí   8–12, 13–17 hod.
Úterý       8–11, 13–15 hod.
Středa     8–12, 13–16 hod.
Čtvrtek    Zavřeno
Pátek       8–11 hod., zavřeno má odb.
                výstavby, matrika, sociální,

                  evidence obyvatel

Tel: 491 467 511 (ústředna)
E-mail: mestock@mestock.cz
Web: www.cervenykostelec.cz
Twitter: @cervenykostelec

Výstavba splaškové kanalizace na Bohdašíně je ve své polovině
Na Bohdašíně pokračuje výstavba

splaškové kanalizace. Investiční akce,

která je městu určená zákonem a v je-

jímž rámci bude vybudováno 2,8 km ka-

nalizace a jedna čerpací stanice, probíhá

již sedmým měsícem. Termín dokončení

stavby byl v průběhu podzimu zkrácen

z konce r. 2015 na 31. 8. 2015.

Jak bylo psáno v již dříve zveřejněném
článku, výstavbu splaškové kanalizace na
Bohdašíně určuje zákon. Po výstavbě ka-
nalizace v Olešnici tak přišla na řadu další
část obce Červeného Kostelce, k. ú. Boh-
dašín, kde je nyní až do konce února naplá-
novaná zimní pauza, upravená dle počasí.
Po Bohdašínu bude následovat Stolín spolu
se Mstětínem, tato akce se připravuje.

Výstavba kanalizace na Bohdašíně byla
vyčíslena na 10,74 mil. Kč. Z toho téměř
6 mil. dotují fondy – Fond soudržnosti zajistí
5, 69 mil. a Státní rozpočet ČR 330 tis. Kč.

Realizace investiční akce s přesným ná-
zvem Červený Kostelec, Bohdašín - splaš-

ková kanalizace byla zahájena 28. května
2014 a původně měla být zakončena
12. prosince 2015. V průběhu prací však
byl tento termín zkrácen na 31. 8. 2015.
„Výstavba splaškové kanalizace na Bohda-
šíně probíhá bez větších problémů a zatím
dokonce s předstihem,“ zhodnotil dosa-
vadní průběh stavby vedoucí odboru roz-
voje města Ing. Jiří Prouza. V součinnosti
s jarní částí výstavby kanalizace bude pro-
bíhat také výstavba domovních přípojek ke
kanalizaci, řešená investiční akcí s názvem
Červený Kostelec – Bohdašín, splašková
kanalizace – Domovní přípojky.

Všechny důležité informace o akci vč.
všech dokumentů najdete v kategorii In-
vestiční akce, článek Červený Kostelec,
Bohdašín - splašková kanalizace.

Tomáš Kábrt, Valerie Pánková

Přehled dokončených investičních

akcí v r. 2014 zveřejníme v lednu na
webu města a v únorovém zpravodaji.

V r. 2015 nás čeká mj. zpracování 
strategického plánu rozvoje města

Informace z jednání 
rady města

Jednání rady města se konají pravidelně
jednou za 14 dní vždy ve středu od 16 hod. Na
jednáních se RM zabývala mj. těmito body:

1. Informace o uskutečněných a připravo-
vaných investičních akcích
2. Jmenování členů komisí města a infor-
mace z prvních jednání
3. Přehled hospodaření města v r. 2014
4. Návrh rozpočtu města na r. 2015 + vý-
hled do r. 2017
5. Majetkové záležitosti
6. Hospodaření spol. Voda Č. K. 01–10/2014
7. Jmenování zástupců města do SO Úpa,
Euroregionu Glacensis, Kladského pomezí
8. Finanční odměny ředitelům přísp. org.
9. Rozpočtová opatření

Zápisy z jednání zastupitelstva města a
usnesení z jednání rady města naleznete 
na webu města www.cervenykostelec.cz.
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Bezpečnost
Listopad na městské policii: Občanskoprávní spory, tísňová tlačítka v permanenci a hon na ovci

V listopadu se strážníci městské policie
zabývali 42 oznámeními a vyřešili poku-
tou či domluvou 62 přestupků. Co do
počtu přestupků se tak listopad zařadil
k nejklidnějším měsícům v roce.

Z 62 přestupků se 53 týkalo dopravní ob-
lasti. Co do počtu tento měsíc vyrovnaly
přestupky za parkování bez parkovacích
hodin několikerá porušování zákazu stání
v ul. Žižkova. Tento přestupek na místě pře-
sně pod služebnou městské policie je nej-
spíše zapříčiněn předvánočním časem a
nákupy. Celkem zde v průběhu listopadu
policisté zasahovali 19×. 

Zbylých 9 přestupků narušilo veřejný po-
řádek, popř. nařízení a vyhlášky města.
V pěti případech šlo o znečištění veřejného
prostranství. Jednou museli strážníci vyká-
zat z dětského hřiště a blokovou pokutou
vyřešit občana, který zde porušoval ná-
vštěvní řád. Z toho důvodu městští policisté
upozorňují všechny spoluobčany, aby na
dětských hřištích nekouřili, nekonzumovali
alkoholické nápoje, nevstupovali sem se
zvířaty a nepohybovali se zde v jiné než po-
volené době (do konce dubna je hřiště v pro-
vozu od 8 do 18 hod.). 

Ze 42 oznámení se v listopadu tři týkala
občanskoprávních sporů. Jednalo se přede-
vším o přebírání potomka rozvedenými ro-
diči. Takové případy, kdy jsou strážníci žádáni
např. o asistenci u přebírání dítěte, nespadají
pod jejich kompetenci, a žadatelé proto byli
odkázáni na soc. pracovníky nebo na soud.

Jedna z občanek se na městskou policii
obrátila s žádostí o prověření podomních
prodejců. To již městští policisté mohou uči-
nit, situaci proto prověřili a zjistili, že pro-
dejci byli řádně označeni vysílající
společností a vše probíhalo dle norem. Ta-
kovýchto služeb může využít každý z nás –
v Červeném Kostelci totiž neplatí žádná vy-
hláška či nařízení zakazující nabízení slu-
žeb. „Je však potřeba velmi dobře zvážit,
koho a za jakých podmínek si pouštíte do
svých obydlí a zdali vůbec máte o nabíze-
nou službu zájem. Seriózní zprostředkova-
telé by se vám měli představit, prokázat
pověřením (nejlépe se svojí fotografií)
a ještě před vstupem vám sdělit, co nabízejí.
Právě proto, abyste měli možnost zvážit,
zdali máte o danou službu vůbec zájem,“
upozornil velitel MP Michal Škoda.

Další občan chtěl prověřit muže, který
nahlížel v oblasti na Čertovině do oken
domů a taktéž nahlížel do schránek. Vzhle-
dem k tomu, že se nepohyboval na soukro-
mém pozemku, nic neukradl ani nebylo
zjištěno jiné protiprávní jednání, nemohli
strážníci muže jakkoli postihnout. Totožnost
muže je však strážníkům známa.

Mimo to bylo v listopadu nahlášeno vý-
razné znečištění potoku Olešnice. Místo
bylo monitorováno a informace spolu s fo-
tografiemi byly předány odboru životního
prostředí MěÚ v Náchodě.

Během předposledního měsíce v roce
městští policisté registrovali jednu dopravní

nehodu a to poměrně kuriózní. V ulici Bu-
dovatelská havaroval automobil bez řidiče.
Špatně zajištěný vůz se rozjel sám a poničil
jeden z místních plotů.

Strážníci MP se také museli zabývat
dvěma zvířaty znepříjemňujícími život ob-
čanů. V jednom případě se dostala kuna do
vzduchotechniky zdravotního střediska.
Uvízlé zvíře se vyšplhalo ven až po hadici
vložené do ventilace. Druhý případ se stal
v ul. Náchodská, přesněji v zatáčce pod ve-
terinární stanicí, kde v ranních hodinách
zmateně pobíhala ovce z nedaleké zahrady.
Vzhledem k tomu, že výrazně ohrožovala
dopravu při ranní dopravní špičce, bylo
nutné ji dostat zpět za plot, což se za asis-
tence majitelky podařilo.

Strážníky v průběhu listopadu také
zaměstnala tísňová tlačítka, která strážníci
sledují každý den v noci a o víkendu. Aby
společně s pečovatelkami pomohli červeno-
kosteleckým seniorům, museli městští poli-
cisté vyjet celkem 8×. Mimo to také
nepřetržitě sledovali pult centrální ochrany
a samozřejmě městský kamerový systém.

Tomáš Kábrt, Michal Škoda

Městská policie Č. K. 
Adresa: Žižkova 365,
Červený Kostelec
Tel. 491 465 628 
Non-stop mobil: 
731 44 95 77

Zrcátko měsíce

Benefiční výstava Jen tak pro radost podpořila místní hospic více jak 9 tisíci korunami
Výstava Jen tak pro radost, která

proběhla ve výstavní síni MěÚ 27.–30.
listopadu, přispěla Hospici Anežky
České na nákup inhalátoru 9 141 Kč.
Výstava také upozornila na nebezpečí
rakoviny prsu přednáškou a panelem
věnovaným tomuto onemocnění. Před-
náška se bude opakovat v březnu.

„Chtěla bych poděkovat všem lidem,
kteří nás navštívili – ti všichni podpořili
tento projekt – a já jsem velice ráda, že žiji
v tomto městě, kde je taková spousta lidí,
kteří nejsou lhostejni k druhému člověku. Za
všechny tedy ještě jednou veliké díky. Jste
v tom s námi a zasloužili jste se o to, aby se
někomu lépe dýchalo,“ poděkovala organi-

zátorka Věra Šrůtková. Ve výstavní síni vy-
stavovalo 14 umělkyň. Do akce se zapojila
také primářka onkologie Náchod MUDr.
Šárka Lukešová, která na vernisáži před-
nesla přednášku na téma rakovina prsu. Kdo
nestihl tuto přednášku, nic se neděje – 20. 3.
2015 proběhne opět, a to v Divadle J. K.
Tyla. Všichni jste zváni.        Tomáš Kábrt

Fotograf Nermuť dostal k narozeninám dvě výstavy a koncert Nezmarů
„Blýskám přírodu z blízka,“ to je

motto fotografa Oldřicha Nermutě, býva-
lého dlouholetého redaktora Červenokos-
teleckého zpravodaje. To platilo zejména
o první ze dvou výstav nazvaných FON
65 (zkratka Fotograf Oldřich Nermuť 65
let), které byly zahájeny 14. listopadu ve
výstavní síni městského úřadu a ve foyer
kostela Církve československé husitské.

Dárkem ke kulatinám však nebyly jen 
výstavy, ale také vystoupení českobudějo-
vické folkové skupiny Nezmaři, která hrála
na obou vernisážích a potom měla v kostele

samostatný večerní koncert včetně křtu no-
vého alba. Ale zpět k Nermuťově tvorbě. 

První expozice zahrnovala černobílé a ba-
revné snímky autorova hlavního zájmu, kte-
rým jsou ryze výtvarné fotografie, zejména
imaginativních přírodních struktur a tkání ka-
mene, vody a dřeva ve spojení se světlem.

Druhá výstava byla čistě krajinářská. Ne-
rmuťovi krajinářské snímky vznikají ryze in-
tuitivně, bez předem promyšlených plánů.
Protože však přírodu a především hory miluje,
primární je pro něj výlet do míst, která ho
okouzlují a kam noha turisty málokdy vstoupí. 

Zbytek obsáhlého článku 
najdete na webu města.

Hynek Šnajdar, foto: Tomáš Kábrt
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„Daruji svou krev. Nevadí, že nevím
komu. Bude to člověk. Člověk se svým trá-
pením, se svými radostmi a snad i s novým
poznáním, jak cenný je život.“

A. Rusová

V úterý dne 25. listopadu byli do sa-
lonku kavárny Divadla J. K. Tyla pozváni
ti, kteří jako anonymní bezplatní dárci
krve měli být odměněni Českým červe-
ným křížem medailemi prof. MUDr. Jan-
ského za vícečetné darování krve. 

Slavnostního obřadu se zúčastnily za
Oblastní spolek Českého červeného kříže
jeho ředitelka pí Lenka Zelená a předsed-
kyně dozorčí rady ČČK Ing. Jaroslava
Vlčková. Poděkování za město Červený
Kostelec vyjádřila ve svém projevu
a básni od pí Rusové členka rady města
a předsedkyně SPOZ Marcela Kollertová
za hudebního doprovodu Mgr. Ludmily
Černé. Byli vyznamenáni tito naši spolu-
občané: 

Bronzové medaile (10 odběrů krve)
Ladislava Bláhová, Zuzana Brandová,

Martina Cinková, Ing. Zuzana Jančíková,
Hana Kábrtová, Jana Košová, Martina Ku-
bečková, Tereza Kubečková, Monika Ně-
mečková, Denisa Šrůtková, Eliška Vlčková,
Jakub Brát, Lukáš Čtvrtečka, Jakub Duška,
Martin Hanuš, Pavel Hanuš, Jiří Jenka, Mar-
tin Jirmann, Petr Koše, Pavel Mach, Kamil
Regner, Ing. Josef Řezníček a Petr Řezníček.

Stříbrné medaile (20 odběrů)
Hana Berková, Lenka Krejbichová,

Markéta Lerchová, Jan Havel, David Hlava
a Pavel Štěpánský.

Zlaté medaile (40 odběrů)
Jana Krtičková, Miroslav Bartoš, Tomáš

Malý, Pavel Řízek a Petr Nývlt.

Zlaté kříže III. třídy (80 odběrů)
Radka Semeráková, Pavel Antoš, Jan

Omámik a Jiří Semerák.

Naši milí dárci krve, děkujeme za vaši
obětavost, kterou druhým pomáháte navrá-
tit zdraví a někdy i život. Za ty, kteří vaši
krev dostali, i za ty, kteří z důvodů zdraví
krev dávat nemohou, vám upřímně děku-
jeme a přejeme vám dostatek zdraví, po-
hodu a vše dobré ve vašem životě.

Za SPOZ při MěÚ Červený Kostelec 
L. Regnerová, foto: Tomáš Kábrt

Dárci krve byli oceněni medailemi a kříži MUDr. Jana Janského

Společenská kronika

Zrcátko měsíce

Janského medaile

Kompletní znění

na www.cervenykostelec.cz

Texty v této rubrice byly kvůli omezené
kapacitě zpravodaje výrazně zkráceny.
Kompletní znění: www.cervenykoste-
lec.cz.

Od 10. do 18. listopadu se v polské Wroc-
lawi konal festival navazující na legendární
přehlídku nezávislé československé kultury.
Ta se konala právě ve Wroclavi těsně před sa-
metovou revolucí a hostila mj. i legendárního
Karla Kryla nebo Jaroslava Hutku. Organi-
zátoři pozvali letos do Wroclawi Ivu Bitto-

vou, kapely Už jsme doma, Plastic people of
The Universe nebo hronovskou kapelu Hee-
bie Jeebies, v níž hrají mj. i hudebníci z Č.
Kostelce. Na koncert dorazilo cca 300 ná-
vštěvníků, a dokonce i fanoušci Heebie Jee-
bies ze 400 km vzdáleného Štětína.

Aleš Kulda

Advent v Červeném Kostelci 

oslavily stovky lidí

Adventní čas je v Červeném Kostelci
každoročně provázen dlouhou řadou
kulturních akcí. 

Tento rok jsme se zúčastnili mj. slav-
nostního rozsvícení vánočního stromku,
čtyř adventních nedělí pod vánočním
stromem, stříbrných trhů na městské
tržnici, adventních trhů v Prodejní za-
hradě Trees, dvou vánočních výstav, dvou
adventních koncertů, taneční mozaiky,
mikulášských besídek aj. Všech těchto
akcí – některých méně a některých více –
se zúčastnily dohromady stovky, ne-li ti-
síce občanů nejen z Červeného Kostelce,
kterým snad dodaly něco ze sváteční ná-
lady.

Zprávy a fotografie z konkrétních akcí
najdete z kapacitních důvodů zpravodaje
na webu www.cervenykostelec.cz.

Tomáš Kábrt

Heebie Jeebies zahráli na WrocLOVE

„Vychováváme první českou čistě svobodnou generaci. 

Jsme za ni zodpovědní!“

Takovým apelem, citovaným z ne-
dávno vydaného prohlášení chartistů
s názvem Slovo k listopadu, zakončil be-
sedu s červenokosteleckými organizátory
Milan Hruška, jeden z nejaktivnějších 
iniciátorů protestů v listopadových dnech
r. 1989 – a nejen v nich. Dvouhodinového
povídání s ním, Tomášem Kuldou, Jiři-
nou Haškovou a Zdeňkem Kinclem se
zúčastnilo v pátek 28. listopadu v multi-
funkčním centru městské knihovny něco
přes tři desítky občanů.

Beseda, pořádaná na popud starosty
města Červený Kostelec Ing. Rostislava
Petráka, byla spontánně zorganizovaná 17.
listopadu u pomníku legionáře, kde se nový
starosta setkal v rámci pietní připomínky
revolučních dnů s Milanem Hruškou, jed-
ním z nejaktivnějších organizátorů protest-
ních akcí nejen v Červeném Kostelci a
zakladatelem tzv. Sdružení T. G. Masaryka.

Tento spolek založený v Č. K. si dal za
cíl „vyhledat to pokrokové z učení T. G. Ma-
saryka, seznamovat s jeho myšlenkami ve-
řejnost a zasadit se o navrácení bust a tabulí,
které byly z neznámých důvodů odňaty“.
Výsledkem aktivit sdružení bylo na jedné
straně několik setkání s odvážnými občany
našeho města, na druhé straně několik za-
tčení. Obsáhlý článek o besedě i tehdejších
aktivitách nadete na webu města.

Text i foto: Tomáš Kábrt

Držitelé Zlatých křížů III. třídy
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„Milého syna narození 
dnes pozdravuji opožděným veršem svým. 
Nechť bez božího požehnání není 
jediný jeho krok, nechť vždy je anděl s ním….“ 
M. J. Lermontov

Dne 6. prosince se v obřadní síni MěÚ konalo uvítání našich nej-
menších do života. Děkujeme, rodičové, že jste se s námi rozdělili
o vaši radost, a přejeme vám i vašim ratolestem hodně zdraví. Po-
zváni byli tito naši nejmladší občánci se svými rodiči:

Matěj HŮRKA, Pavla NĚMCOVÁ, Barbora MATYS-
KOVÁ, Tomáš JŮZA, Hana ŘEZNÍČKOVÁ, Kristýna MA-

THOVÁ, Nela UNGROVÁ, Milan GÁBRT, Filip MUŽÍK,
Eliška ŠIMKOVÁ, David VONDRÁČEK, Jakub ŠIMEK,
Tomáš BALÍČEK, Gabriela Izabel BORŮVKOVÁ, Antonín
HANUŠ, Eliška NEDVĚDOVÁ, Aneta PTÁČKOVÁ, Tomáš
KÖPPL, Dan RALBOVSKÝ a Lucie PAVLÍČKOVÁ.

Poděkování patří pí Marcele Kollertové, předsedkyni SPOZ,
která tyto děti v r. 2014 vítala, učitelkám z MŠ Větrník a dětem, které
si pro nás chystaly milá kulturní vystoupení, a díky všem učitelkám
MŠ, které obětavě tyto obřady doprovázely. Vše nám vždy doladí i
výzdoba obřadní síně a kytičky pro maminky, jejichž aranžmá spon-
zorsky dodává Květinářství Monika, za což i jim také patří dík.

Za SPOZ a matriku MěÚ L. Regnerová

Vítání občánků

Poděkování Vzpomínáme

Charitní pečovatelská služba touto cestou velmi děkuje MŠ v ul.
Náchodské, MŠ Větrník, ZŠ ve Lhotě a ZŠ V. Hejny za nápaditá
přáníčka a milá vystoupení. Dále patří vřelý dík všem souborům při
ZUŠ v Č. Kostelci. Děkujeme za naladění příjemné atmosféry, díky
které naši staří spoluobčané alespoň na chvíli zapomněli na bolesti
a trápení. Také bychom chtěli poděkovat městské policii za celoroční
spolupráci při zajišťování pohotovosti (bezpečnostních tlačítek). Dě-
kujeme našim římskokatolickým kněžím, jáhnovi O. Regnerovi a
akolytům T. Matyskovi, P. Řehákovi a Š. Křečkovi, kteří pravidelně
docházejí k našim klientům a dodávají jim duchovní posilu a po-
vzbuzení. Z celého srdce děkujeme ředitelce městské knihovny a
jejím zaměstnankyním za pravidelnou donášku knih přímo do pe-
čovatelského domu U Jakuba. Velké díky všem, kteří nám jakýmkoli
způsobem pomáháte. Zachovejte nám přízeň i nadále.

Lenka Vlčková
�

Srdečně děkuji MěÚ za blahopřání, květiny a dárky k mým 85.
narozeninám i za milou návštěvu p. Ryby.                 Milan Hůlek

�

Pět let již uplynulo, co 16. ledna 2010 navždy
odešla naše babička Stanislava Linhartová (80).

V našich myslích jsi stále s námi.
Olda Linhart s rodinou

a

4. ledna uplyne rok od úmrtí našeho manžela, ta-
tínka a dědečka p. Jaromíra Kratěny.

S láskou a úctou 
vzpomíná celá rodina

a

Dne 25. ledna uplynou 2 roky, kdy nás opustil náš
drahý tatínek, dědeček a manžel p. Milan Dohanič.

S láskou vzpomíná rodina

a

Dne 16. prosince uplynulo 12 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, děde-
ček pan Josef Bláha. Kdo jste ho znali a měli ho rádi,
věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. 

Nikdy nezapomene 
manželka a děti s rodinami

Můj vřelý a srdečný dík patří zástupcům MěÚ, hasičům SDH
Stolín, včelařům, členům PeK Stolín a bývalým spoluzaměstnancům
Elitexu za blahopřání, květiny a dary k mým 80. narozeninám.

Stanislav Hájek
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Církev čs. husitská

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

Příprava na biřmování (bude udělováno
v příštím roce 2015) se uskuteční vždy ve
čtvrtek v 18.15 hod. (v rámci vzdělávání
středoškoláků).

2. 1. 1.pátek v měsíci, mše sv. 7 a 18 hod.,
od 16 hod. příležitost ke svátosti smíření
6. 1. Slavnost Zjevení Páně („Tří králů“),
mše sv. 7 a 18 hod., při obou mších sv. svě-
cení tříkrálových svátostin (vody, křídy, ka-
didla a zlatých předmětů)
10. 1. Proběhne v našem městě Tříkrálová
sbírka.  Děkujeme všem obětavým koled-
níkům i těm, kdo jakkoli podpoří charita-
tivní dílo.

10. 1. Boušín – v 15 hod. tříkrálový kon-
cert
18. 1. Kromě obvyklých nedělních boho-
služeb bude mimořádně mše sv. také
v 18 hod. (poplesová)
20. 1. Ekumenická bohoslužba a společné
modlitby za jednotu křesťanů: 18 hod.
modlitebna Adventistů sedmého dne (ve
Lhotě)

Společenství manželů

V pátek na faře v 19 hod. (po mši sv.) –
9. 1., 23. 1.
Vzdělávání starších středoškoláků 

Každý čtvrtek v 18.15 hod. na faře

Vzdělávání dospělých farníků

Každé druhé pondělí v 19 hod. na faře –
5. 1., 19. 1.

Internetové stránky: www.farnostck.cz

Pravidelně

Neděle – 10 hod. Bohoslužby
Pondělí – 18.30 hod. Úvod do Bible
Úterý – 18 hod. Biblická hodina – List Ří-
manům
Pátek – 16 hod. Broučci – duchovní péče
o děti

Církve

Praktické informace
Odpady

Mobilní sběrna nebezpečného odpadu
V lednu bude proveden mobilní sběrnou pravidelný sběr nebez-

pečného odpadu podle čl. 4 odst. 8 obecně závazné vyhlášky č.
1/2013 (t. j. sběr zbytků spotřební chemie, olejů a tuků, barev, le-
pidel, pryskyřicí a baterií a akumulátorů) a pravidelný sběr elek-
troodpadu podle čl. 4 odst. 9 této vyhlášky (tj. sběr komponentů,
konstrukčních dílů a spotřebních dílů vyřazených elektrických a
elektronických zařízení) v souladu s opatřením rady města č.
2/2014. Podle tohoto opatření rady města dále takto probíhá pra-
videlný sběr vyřazených pneumatik do 5 kusů na osobu. 

Horní Kostelec – Podlesná 3. ledna od 8 do 8.30 hod.
Řehákova – odbor MH MěÚ 3. ledna od 8.35 do 9 hod.
Jiráskova – u rest. Na Růžku 3. ledna od 9.05 do 9.30 hod.
Na Skalce 3. ledna od 9.35 do 10 hod. 

Tento sběr není určen pro objemný a ostatní odpad! Ten je
zajišťován v dalších sobotách. Nebezpečný odpad s obsahem az-
bestu, tedy i eternit se v rámci mobilní sběrny již nevybírá!

Upozornění k mobilní sběrně 
Pozorně si pročtěte záhlaví

tohoto rozpisu, pro jaké kon-
krétní odpady je nebezpečný a
ostatní svoz určen. Nebudete
se muset vracet domů s odpa-
dem, který vám obsluha
sběrny nepřijme.

Odpad musí být předán přímo obsluze mobilní sběrny k ulo-
žení do sběrného automobilu. Jakýkoliv jiný způsob odklá-
dání odpadu je považován za zakládání černé skládky. 

Není také dovoleno odebírat odpad předaný k uložení do mo-
bilní sběrny. Takovéto případy budou považovány za odcizení. 

Výše uvedené odpady patří do mobilní sběrny a ne ke
kontejnerům určených pro odpad tříděný!

Pro použitý textil je určen kontejner Diakonie Broumov na
aut. nádraží, který je vyvážen vždy v pondělí a ve čtvrtek. Je-
li kontejner plný, dovezte textil až po jeho vyprázdnění a nene-
chávejte jej ležet vedle kontejneru. Tím dojde k znehodnocení
textilu a zůstane nepořádek.

Mobilní sběrna ostatního odpadu
V lednu bude proveden mobilní sběrnou pravidelný sběr komu-

nálního odpadu podle čl. 4 odst. 10 a odst. 12 obecně závazné vy-
hlášky č. 1/2013 (tj. sběr objemného odpadu – starý nábytek,
odpadní sanitární výrobky apod., a ostatního komunálního odpadu
v malém množství do 100 kg [1 kolečko] neobsahující nebezpečné
složky – papír, lepenka, kovy, drátěné sklo, autosklo, textil, jedlý
olej a tuk, barvy, dřevo). Zároveň takto bude proveden zpětný
odběr použitých elektrozařízení podle čl. 5 odst. 2 výše uvedené
vyhlášky (tj. zařízení informačních technologií a telekomunikační
zařízení, spotřebitelská zařízení, solární panely, elektrické hračky,
vybavení pro volný čas a sporty). 

Okružní                                      10. ledna od 8 do 9 hod.
Lhota – u závor                         10. ledna od 9.05 do 10 hod.
5. května – u Penny Marketu   17. ledna od 8 do 9 hod.
Olešnice – u Konášů                  17. ledna od 9.05 do 10 hod. 
Přemyslova – u křižovatky       24. ledna od 8 do 9 hod.
U Kaštánku                                24. ledna od 9.05 do 10 hod.
Autobusové nádraží                  31. ledna od 8 do 9 hod.
Školní                                         31. ledna od 9.05 do 10 hod.

Tento sběr není určen pro nebezpečný odpad a pneumatiky! 
Sběr těchto odpadů je zajišťován zvlášť vždy v první sobotu

v měsíci podle rozpisu. Odvoz a likvidace odpadu je určena pro
občany města (nikoliv pro podnikatelské subjekty).

Komise města

Kontakty na tajemníky komisí města
Komise bytová: V. Fingerová, 491 467 520
Komise dopravní: Ing. E. Košut, 491 463 647
Komise pro kulturu a spolk. činnost: M. Vondrová, 491 467 511
Komise pro správu majetku: J. Kácovská, 491 467 519
Komise pro tělovýchovu a sport: T. Kábrt, 491 467 532
Komise pro výstavbu a rozvoj města: J. Prouza, 491, 467 539
Komise sociální, zdrav., péče o rodinu: Ing. M. Tošovský, 491 467 517
Komise školská: I. Petirová
Komise životního prostředí: Š. Křeček
SPOZ: L. Regnerová
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Praktické informace

Odpady

Opatření rady města č. 2/2014

Rada města Červeného Kostelce usnesením č. R-2014/25/15 ze dne 12. listopadu 2014 vydává toto opatření, které je prováděcím pokynem k obecně
závazné vyhlášce č. 1/2013, o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem.

Evidence oznámení plátců/poplatníků k přepravě a odstraňování
komunálního odpadu

Evidenci oznámení plátců/poplatníků vede finanční odbor Městského
úřadu v Červeném Kostelci.

Oznámení plátce obsahuje údaje o poplatnících. Stanovení poplatku a
správa poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se řídí obecně záva-
znou vyhláškou č. 2/2013, o poplatku za komunální odpad, ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 7/2013. Součástí vyhlášky je i registrační po-
vinnost poplatníka ke vzniku, zániku nebo změnám registrační povinnosti. 

Součástí evidence je organizace svozu komunálního odpadu včetně
rozpisu pro příslušnou lokalitu:

popelnice
plný týdenní svoz – odvoz 52× za rok ve dnech podle rozpisu
kombinovaný svoz – odvoz 41× za rok ve dnech podle rozpisu (určeno

hlavně pro domácnosti s vytápěním uhlím)
poloviční čtrnáctidenní svoz – odvoz 26× za rok ve dnech podle roz-

pisu
měsíční svoz – odvoz 13× za rok ve dnech podle rozpisu 
kontejnery
plný týdenní svoz – odvoz 52× za rok
poloviční čtrnáctidenní svoz – odvoz 26× za rok

Rozpis svozů – popelnice
Pondělí
5. května, Budovatelská, Devět křížů – jen boční ulička, Generála Kra-

tochvíla, Havlíčkova, Husova, Koubovka, Langrova, Manželů Burdycho-
vých, Na Hrázi, Na Lukách, Nová, Okružní, Palackého, Pazderna,
Rybničná, Školní, Tyršovo náměstí, Větrník, Výsluní, Za Občinou, Země-
dělská, Zítkova, Žďárská, Žižkova

Úterý
17. listopadu, Bohdašín – Božanov, Boženy Němcové, Bratří Čapků,

Českoskalická, Devět křížů – hlavní silnice, Halašov, Komenského, Lhota
za Červeným Kostelcem, Mstětín, Na Skalce, Na Strži, Nad Nádražím,
Náměrky, náměstí T. G. Masaryka, Nerudova, Olešnice, Pod Nádražím,
Sokolská, Stolín

Středa
Bohdašín (mimo Božanova), Borek, Brodky, Bř. Kafky, Divadelní,

Družstevní, Dvořáčkova, Horní Kostelec, Chrby, Jestřebí, Jiráskova, Kon-
činská, Končiny, Krátká, Lánská, Lesní, Letná, Lipky, Náchodská, Pod
Vodojemem, Podlesná, Přemyslova, Řehákova, Sadová, Severní, Sou-
běžná, Strmá, Špicberky, U Kaštánku, V Ráji, V Zahradách, Vyšehrad,
Vyšehradská

V Náchodci je svoz odpadů zajišťován individuálně po dohodě 
s místními občany.

Organizační pokyny ke sběru a odvozu odpadu pro rok 2015 

1. Komunální odpad

Těmito organizačními pokyny jsou stanoveny podrobnosti systému nakládání s komunálním odpadem podle článku 4 odstavce 1) obecně závazné
vyhlášky č. 1/2013.

Svozové týdny (dle kalendářního počítání týdnů v roce)

Svoz kontejnerů
Je prováděn vždy v pondělí podle smlouvy.

Doplňkový svoz pomocí speciálních plastových pytlů
Tento způsob je určen pro rekreační objekty, pro něž budou speci-

ální pytle vydány při uhrazení poplatku podle obecně závazné vy-
hlášky č. 2/2013, o poplatku za komunální odpad, ve znění obecně
závazné vyhlášky č. 7/2013. Plastové pytle je možné použít i pro pří-
pad, že je nárazově potřeba odvézt více odpadu, než pojme popelnice.
Pro tyto případy je možné zakoupit v papírnictví IVÍN na náměstí T. G.
Masaryka speciální plastové pytle s potiskem firmy – jiné nebudou od-

váženy. Cena tohoto pytle je 54 Kč. Cena se může lišit. Tyto pytle s od-
padem, řádně zavázané, je pak možné ve svozový den umístit k popel-
nicím před dům k cestě na svozové trase. Svoz je prováděn spolu
s popelnicemi.

Mimořádné svozy sběrných nádob
Pro mimořádné svozy sběrných nádob – popelnic o objemu 110 l nebo

120 l je možné využít speciální známky pro mimořádný svoz sběrné 
nádoby. Známka platí pro jeden svoz. Tyto známky je možné zakoupit
v papírnictví IVÍN na náměstí T. G. Masaryka. Cena známky je 54 Kč.
Cena se může lišit.

plný svoz kombinovaný poloviční měsíční

zelená známka červená známka žlutá známka modrá známka
Leden 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 2, 4 2
Únor 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 6, 8 6
Březen 10, 11, 12, 13, 14• 10, 11, 12, 13, 14• 10, 12, 14• 10, 14•
Duben •14, 15, 16, 17, 18 •14, 15, 16, 17, 18 •14, 16, 18  •14, 18
Květen 19, 20, 21, 22 20, 22 20, 22 22
Červen 23, 24, 25, 26, 27• 24, 26 24, 26 26
Červenec •27, 28, 29, 30, 31 28, 30 28, 30 30
Srpen 32, 33, 34, 35, 36• 32, 34, 36• 32, 34, 36• 34
Září •36, 37, 38, 39, 40 •36, 38, 40 •36, 38, 40 38
Říjen 41, 42, 43, 44 41, 42, 43, 44 42, 44 42
Listopad 45, 46, 47, 48, 49• 45, 46, 47, 48, 49• 46, 48 46
Prosinec •49, 50, 51, 52, 53 •49, 50, 51, 52, 53 50, 52 50

Sběr a odvoz komunálního odpadu začíná podle těchto organizačních pokynů druhým týdnem roku 2015, tj. od 5.1.2015.
Ve dnech státních a ostatních svátků platí tento rozpis svozů, pokud nebude předem uveřejněn svoz odpadu v jiném náhradním termínu obvyklým

způsobem v Červenokosteleckém zpravodaji.
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Praktické informace

Odpady

2. Sběr skla, plastů a papíru
Sběr odpadového skla podle článku 4 odstavce 3), sběr odpadového plastu

podle článku 4 odstavce 4) a sběr odpadového papíru podle článku 4 odstavce
6) obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 je zajišťován oprávněnou osobou.

Každý občan našeho města je povinen uvedené odpady ukládat do ozna-
čených kontejnerů - pro sklo jsou zelené, pro plasty jsou žluté (do nich se od-
kládají i oranžové pytle s nápojovými kartony) a pro papír jsou modré –
umístěných společně na dále uvedených veřejně přístupných místech:

Kontejnery na plasty, sklo a papír
Celkem je ve městě umístěno 78 kontejnerů na plast, 50 kontejnerů na

sklo a 25 kontejnerů na papír. Seznam stanovišť najdete z důvodu omeze-
ného místa ve zpravodaji v tomto opatření rady města zveřejněném na webu
www.cervenykostelec.cz v sekci Úřad, kategorii Významné dokumenty.

Na 13 stanovištích se kontejnery s plastem vyvážejí dvakrát týdně 
(pondělí a čtvrtek). Ostatní se vyvážejí jen ve čtvrtek.

Kontejnery se sklem se vyvážejí jednou za čtrnáct dní, případně častěji
podle potřeby. Kontejnery na papír jsou vyváženy podle potřeby (převážně
v pátek). Počty a druhy kontejnerů na jednotlivých stanovištích se mohou
v průběhu roku 2015 lišit (výměna, údržba, poškození, atd.). Ukládání 
těchto odpadů je možné jen do kontejnerů na uvedených místech. 

Upozornění
Do kontejnerů je možné ukládat pouze odpad podle označení kontej-

nerů bez nežádoucích příměsí. Jinak by město muselo vynaložit zbytečně
další finanční prostředky na třídění.

Do kontejnerů na odpadní sklo nepatří automobilové sklo lepené a
vrstvené, sklo drátěné a také rozměrné sklo (např. akvária). Toto odpadní
sklo je možné odevzdat při sobotních svozech mobilní sběrnou ostatního od-
padu v souladu s článkem 4 odstavce 12) obecně závazné vyhlášky č. 1/2013.

Na kontejnerových stanovištích je zakázáno odkládat jakýkoliv nepa-
třičný odpad, (např. pneumatiky, sanitární výrobky, textil, nábytek, ko-
čárky, suť a ostatní objemný a komunální odpad)!

Je zakázáno neoprávněné vnikání do těchto kontejnerů.

3. Sběr nápojových kartonů
Sběr nápojových kartonů (např. od mléka, ovocných nápojů apod.) podle

článku 4 odstavce 5) obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 je zajišťován
oprávněnou osobou. Každý plátce poplatku obdrží po uhrazení poplatku pro
poplatníky oranžové pytle, do nichž se nápojové kartony shromažďují. Na-
plněné pytle pak prvotní původce komunálních odpadů odloží do kontej-

nerů na odpadový plast na stanovištích tříděného odpadu podle článku 2
tohoto opatření. Oprávněná osoba pak zajistí jejich vytřídění po přepravě.

4. Sběr papíru a kovového odpadu

Sběr nebo výkup odpadového papíru podle článku 4 odstavce 6) a od-
padových kovů podle článku 3 odstavce 7) obecně závazné vyhlášky č.
1/2013 zajišťuje oprávněná osoba ve sběrně druhotných surovin v ulici
17. listopadu v Červeném Kostelci. (Web: www.plistilsberna.cz)

Otevírací doba sběrny: pondělí 8–14.30 hod., úterý 8–16 hod. (při let-
ním čase až 16.30 hod.), středa 8–14.30 hod., čtvrtek 8–16 hod. (při letním
čase až 16.30 hod.), pátek 8–14.30 hod., sobota 8–12 hod.

Podmínky sběru nebo výkupu: Sběr nebo výkup je prováděn při do-
vozu nebo donášce do sběrny druhotných surovin podle současně platných
cen zveřejněných ve sběrně. Otevírací doba sběrny se může lišit.

Je nutné postupovat podle pokynů obsluhy sběrny.

5. Sběr textilu
Sběr textilu pro humanitární účely je prováděn prostřednictvím ozna-

čeného speciálního kontejneru umístěného v blízkosti prodejny telefonů
na autobusovém nádraží v Červeném Kostelci. Tento textil není odpadem.
Vývoz kontejneru zajišťuje Diakonie Broumov, sociální družstvo.

Do tohoto kontejneru je zakázáno vhazovat jiné materiály a odpady.
Kontejner je nutné zavírat.

Dále je sběr textilu a ošacení pro humanitární účely zajišťován pro-
střednictvím sběrny textilu. Tento sběr je prováděn každou první sobotu
v měsíci od 10 do 11 hod. na autobusovém nádraží v Červeném Kostelci.

Tento textil a ošacení nejsou odpadem. Sběr zajišťuje Diakonie Broumov,
sociální družstvo.

Je nutné postupovat podle pokynů obsluhy sběrny.

6. Sběr nebezpečného odpadu a kusového ob-
jemného odpadu

Sběr zajišťuje oprávněná osoba.
Sběr nebezpečných složek odpadu podle článku 4 odstavce 8) obecně

závazné vyhlášky č. 1/2013, sběr elektroodpadu podle článku 4 odstavce
9) obecně závazné vyhlášky číslo 1/2013 bude prováděn mobilní sběrnou
vždy první sobotu v měsíci z dále uvedených stanovišť postupně podle
rozpisu. Ostatní kusový a objemný odpad podle článku 4 odstavců 10 a
12 obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 bude svážen mobilní sběrnou v os-
tatních sobotních termínech z dále uvedených stanovišť postupně podle
rozpisu. Zároveň v rámci mobilní sběrny v ostatních sobotních termínech
probíhá zpětný odběr elektrozařízení v souladu s článkem 5 odstavce 2)
obecně závazné vyhlášky č. 1/2013.

Sběr bude prováděn v dopoledních hodinách v době od 8 do 10 hod.

Stanoviště mobilní sběrny
Seznam stanovišť najdete z důvodu omezeného místa ve zpravodaji

v tomto opatření rady města zveřejněném na webu www.cervenykostelec.cz
v sekci Úřad, kategorii Významné dokumenty.

Datum, doba a místo, kdy a kde bude tento sběr prováděn, bude vždy
na příští měsíc uveden obvyklým způsobem v Červenokosteleckém zpra-
vodaji a na internetových stránkách města. Stejným způsobem bude vy-
hlášen i případný náhradní sběr na mimořádných stanovištích.

Přeprava a odstranění těchto odpadů je určeno pro občany města (ni-
koliv však pro podnikatelské subjekty).

Odvoz fekálií a odpadu z lapolu
Odvoz fekálního odpadu je možné objednat např. u Voda Červený Kos-

telec, s.r.o., tel. 491 461 163 nebo u Obchodního družstva Impro, tel.:
723 122 553, pan Ing. Drapač. Tuto službu hradí objednávající. 

Odvoz odpadu z lapolu restaurací a jídelen je možné objednat např.
u firmy TRANSPORT Trutnov s.r.o., tel.: 499 811 971, tel.: 724 946 865,
paní Horáková. Tuto službu rovněž hradí objednávající.

7. Zpětný odběr elektrozařízení
Zpětný odběr elektrozařízení kromě mobilní sběrny je také dále zajiš-

ťován prostřednictvím červených kontejnerů na veřejně přístupných mís-
tech. Svoz těchto kontejnerů do místa zpětného odboru elektrozařízení
zajišťuje město Červený Kostelec. Svoz probíhá jednou týdně zpravidla
ve středu podle potřeby.

Seznam míst s kontejnery
Horní Kostelec – u provozovny HPM Novák, autobusové nádraží – u

prodejny telefonů, ul. 5. května – u prodejny Konzum, Lhota – u závor,
Olešnice – u truhlářské provozovny (obchod)

Na každém stanovišti je umístěn jeden kontejner na elektrozařízení.
Kontejnery na elektrozařízení jsou vždy umístěny na stávajících stanoviš-
tích pro kontejnery na odpadní sklo, plasty a papír.

Počty kontejnerů na jednotlivých stanovištích se mohou v průběhu
roku 2015 lišit (výměna, údržba, poškození, atd.).

Upozornění
Do kontejnerů je možné ukládat pouze použitá elektrozařízení bez nežá-

doucích příměsí. Jinak by město muselo vynaložit zbytečně další finanční
prostředky na třídění. Je zakázáno neoprávněné vnikání do těchto kontejnerů.

Místo zpětného odběru elektrozařízení
Podle článku 5 odstavce 4) obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 je zří-

zeno místo zpětného odběru elektrozařízení v prostorách Městského úřadu
v Červeném Kostelci, odboru místního hospodářství, v ulici Sadová v Čer-
veném Kostelci.

Podmínky zpětného odběru elektrozařízení: Zpětný odběr elektrozařízení
je prováděn při dovozu nebo donášce do místa zpětného odběru elektroza-
řízení. Je nutné postupovat podle pokynů obsluhy místa zpětného odběru.
Zpětný odběr elektrozařízení je prováděn po předchozí domluvě s vedoucím
odboru místního hospodářství MěÚ v Č. K., případně jeho zástupcem.
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Oblast: Náchod, Hronov, Červený Kostelec, Nové Město n. M.
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8–12 hod.

1. 1.             MUDr. Blanka Hulánová
Smetanova 144 Nové Město nad Metují, tel. 491 428 502
3.–4. 1.        MUDr. Jana Šnajdrová
Náchodská 548, Velké Poříčí, tel. 491 482 850

Další termíny nebyly v době uzávěrky zpravodaje známy. Pro aktuální
informace navštivte www.kr-kralovehradecky.cz (web Královéhra-
deckého kraje), menu Důležité, položka Stomatologická pohotovost.

Stomatologická služba

Diakonie Broumov

Během roku se sbírky ošacení pro Diakonii Broumov konají pra-
videlně každou první sobotu v měsíci od 10 do 11 hod. na autobu-
sovém nádraží. Kdykoliv je také možné využít kontejner na textil
na stejném místě. Více na: www.diakoniebroumov.org

Praktické informace
Odpady

8. Sběr použitých pneumatik
Těmito organizačními pokyny jsou stanoveny podrobnosti sběru a od-

vozu pneumatik, které jsou odpadem v souladu se zákonem č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Město Červený Kostelec k udržení čistoty města tímto zavádí sběr a
odvoz upotřebených pneumatik. Tato služba se týká jen občanů města.

Město se stává původcem těchto pneumatik v okamžiku, kdy prvotní
původce těchto pneumatik tento odpad odloží na místo určené tímto opa-
třením rady města. Město se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

Sběr a odvoz těchto pneumatik v počtu maximálně do 5 kusů na osobu
je prováděn mobilní sběrnou vždy první sobotu v měsíci z dále uvedených
stanovišť postupně podle rozpisu.

Stanoviště mobilní sběrny
Seznam stanovišť najdete z důvodu omezeného místa ve zpravodaji

v tomto opatření rady města zveřejněném na webu www.cervenykostelec.cz
v sekci Úřad, kategorii Významné dokumenty.

Datum, doba a místo, kdy a kde bude tento sběr prováděn, bude vždy
na příští měsíc uveden obvyklým způsobem v Červenokosteleckém zpra-
vodaji a na internetových stránkách města. Stejným způsobem bude vy-
hlášen i případný náhradní sběr na mimořádných stanovištích.

Tímto způsobem sběru pneumatik nejsou sbírány pneumatiky od ná-
kladních vozidel, stavebních, zemědělských a lesnických strojů a traktorů.

Sběr zajišťuje oprávněná osoba podle zvláštního právního předpisu.
Sběr bude prováděn v dopoledních hodinách v době od 8 do 10 hod.

Přeprava a odstranění těchto pneumatik je určeno pro občany města
(nikoliv však pro podnikatelské subjekty).

Toto opatření rady města je účinné od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
Tímto opatřením rady města se ruší opatření č. 4/2013, 6/2013 a 1/2014.

Ing. Rostislav Petrák, starosta
Richard Bergmann, místostarosta

Nabídka práce

ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci hledá 

učitele (s aprobací Př – Z nebo Př – Tv nebo Z – Tv)

ZŠ V. Hejny přijme za MD kvalifikovaného učitele na plný úvazek
s aprobací Př – Z nebo Př – Tv nebo Z – Tv. 
Další požadavky
Znalost metodiky a chuť učit. Nabízíme přátelský kolektiv. 
Nástup: možný od 6. 2. 2015, CV zašlete na adresu zsck@zsck.cz

ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci hledá 

školníka
Požadavky 
Fyzicky zdatný a manuálně zručný, minimálně úplné odborné vzdě-
lání – nejlépe v oboru elektro
Pracovní náplň
Školnické práce při opravách a údržbě školy, např. údržbářské práce,
zámečnické, zednické, lakýrnické, opravy školních lavic a nábytku,
dveří, svářecí zkoušky CO. Opravy vodoinstalace apod. Spoluzajiš-
ťování revizí, prohlídek a technické způsobilosti zařízení. Obsluha
různých zařízení – plynových, elektrických, mechanických. Údržba
trávníků, úklid sněhu. Organizace práce uklízeček a provozu zaří-
zení. Nákup a distribuce zboží. 
K dispozici je také byt 3+1.
Předpokládaný nástup: 1. 4. 2014 
Platové zařazení: 5.–6. platová třída 
Přihlášky s životopisem do 30. 1. 2015 na olejak@zsck.cz 

Notářka

Úřední dny JUDr. Heleny Součkové v zasedací místnosti MěÚ:

16. ledna, 13. února, 20. března

Úř. hodiny: 8–11.45 hod.
Konakt: 491 423 256, hsouckova.notar@nkcr.cz

Voda Červený Kostelec s. r. o.

Jízdní řády

Cena stočného pro rok 2015 byla snížena
Státní fond životního prostředí

zveřejnil informaci k úpravě pod-
mínek pro poskytnuté dotace.
Městu Červený Kostelec se 
podařilo zajistit úpravu parametrů
finanční analýzy pro dotované
stavby kanalizace Olešnice a ka-
nalizace Bohdašín. 8. prosince
2014 město obdrželo od SFŽP
kladné stanovisko k žádosti se stanovením podmínek pro výši stoč-
ného na roky 2015 až 2024. Ještě před Vánoci byla proto svolaná
mimořádná dozorčí rada spol. Voda Červený Kostelec a podmínky
byly projednány na mimořádném jednání rady města. Výsledkem
jsou níže uvedené ceny.

Cena stočného
Pro rok 2015 tedy výše stočného činí 33 Kč s DPH. (Původně

kalkulovaná cena 38 Kč s DPH.) 
Cena vodného a stočného

V součtu s vodným pro rok 2015 (27 Kč s DPH) dochází oproti
roku 2014 ke snížení souhrnné ceny z 62 Kč (původně kalkulovaná
cena na rok 2015 65 Kč) na 60 Kč s DPH.

Voda Červený Kostelec, s.r.o. Šlechta Antonín

Výše poplatku za komunální odpad

zůstává stejná jako v roce 2014.

Nové jízdní řády jsou k dostání na podatelně MěÚ a na webu města
www.cervenykostelec.cz.
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Od listopadu 2013 do prosince 2014
byl realizován v Hospici Anežky České
významný projekt podpořený Nadačním
fondem Avast. Projekt byl zaměřen
především na podporu těžce nemocných
ve smyslu dostupnosti nejvhodnější va-
rianty komplexní hospicové péče – tedy
lůžkového Hospice Anežky České, Mo-
bilního hospice Anežky České pro péči
v terénu a ambulance paliativní léčby. 

„Díky projektu byl pořízen potřebný zdra-
votnický materiál, nezbytné osvědčené pří-
pravky na vlhké hojení ran a materiál na

ošetřování ležících a inkontinentních paci-
entů. Zdravotní část provozu byla dovyba-
vena polohovacím lůžkem s antidekubitní
matrací a sterilizátorem. Pořízeny byly také
přípravky potřebné pro hygienu a dezinfekci
zejména rukou personálu. Přivítali jsme mož-
nost dovybavit stravování pacientů o speci-
ální talíře do menumobilů – jedná se o tepelně
izolovaná pouzdra s vloženými uzavřenými
talíři s pokrmy, ve kterých se udrží příslušná
teplota po dobu 3 hod.,“ říká Petra Nováková,
vrchní sestra v hospici a dodává: „Tento 
systém používáme proto, že se chceme těžce

nemocným pacientům přizpůsobit dobou
jídla, kterou si pacienti sami určí.“

„Uskutečněním projektu se zlepšila
kvalita a zpřístupnění hospicové péče i pro
sociálně slabé pacienty,“ říká Miroslav
Wajsar, ředitel Oblastní charity Červený
Kostelec, k níž patří zmíněná střediska.
„Projekt byl úspěšně ukončen v prosinci
2014. Velmi děkujeme Nadačnímu fondu
Avast nejen za významnou pomoc v našich
zařízeních, ale za celkovou aktivní podporu
lidí v závěru života v naší zemi.“

Eva Wagenknechtová

Nadační fond Avast pomohl nemocným v Hospici Anežky České

Hospic Anežky České

Hospic Anežky České pořídil z benefičních akcí dorozumívací zařízení
Od 3. října probíhal projekt „Šikovné

ruce pro hospic 2014, aneb lidé lidem“,
do kterého se zapojilo 171 účastníků
(včetně skupin) darováním vlastnoručně
vyrobenými výrobky. Do konce listo-
padu si mohli v prodejní výstavě zájemci
kupovat vánoční dárky, umělecké před-
měty, oblečení, výzdobu do domácnosti,
ale i šité tašky, hračky, bižuterii apod.
Ve výběru bylo celkem více než tři tisíce
výrobků, jejichž prodejem bylo získáno
pro Hospic Anežky České 72 tis korun. 

„Díky všem dárcům nápaditých před-
mětů do projektu Šikovné ruce, ale i těm,
kteří si přišli na výstavu něco zakoupit
s úmyslem především podpořit hospic, také
díky podpoře Královéhradeckého kraje,
jsme získali značnou část nákladů na doro-
zumívací zařízení mezi sestrou a pacientem
do prvního patra v budově hospice,“ říká
Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity
Červený Kostelec a dodává: „Dorozumí-
vací zařízení je velmi nákladné, jeho poří-
zení představuje částku 250 tis korun,

přestože nám dodavatel dal ještě 25 procent
slevu. Avšak díky další benefici Běh pro
hospic a podpoře Nadace Divoké husy
jsme získali dalších 128 tis korun a zbýva-
jící část nákladů byla uhrazena z veřejné
sbírky pro hospic.“ 

Vrchní sestra Petra Nováková k tomu
dodává: „ Nyní je již nový dorozumívací
systém nainstalován a je účinnou pomocí
při ošetřování nemocných. Pro nás je velmi
důležité především to, že se nyní na signa-
lizaci můžeme spolehnout a že se nemu-
síme neustále zdržovat voláním na servis.

Původní, 19 let staré zařízení, nebylo již
opravitelné. Všem, kteří projekt podpořili,
velmi děkujeme i za naše nemocné.“

Eva Wagenknechtová

       DS NA TAHU

DS NA TAHU a Divadlo J. K. Tyla

slaví kulaté narozeniny

Ke 150. výročí vzniku spolku a 90. vý-
ročí divadla vydal DS NA TAHU svůj 
kalendář na rok 2015.

Kalendář je k dostání v IC, městské kni-
hovně, MKS, v papírnictví Ivín a ve skle-
nářství Fabián.

V návaznosti na
nadcházející vý-
znamná výročí v roce
2015 se obracíme na
širokou veřejnost s žá-
dostí o zapůjčení, pří-
padně darování
fotodokumentace a
dobových písemností
do sbírek muzejního depozitáře spolku.
Vděčni budeme samozřejmě i za pří-
padné ústní informace, které rádi zdoku-
mentujeme.  Především hledáme
následující témata:

• Generál Jan Kratochvíl (dobové fo-
tografie, dokumentace z doby jeho po-

bytu v Červeném Kostelci, případně i
výpovědi osob z osobních kontaktů)

• 70. výročí ukončení 2. sv. války (info
o době okupace, období 2. sv. války)

• Vydávání  vlastivědného  sborníku
Rodným krajem (rukopisy, kresby, doku-
menty k historii sborníku)

• Dále prosíme občany o zapůjčení
litografických  kamenů  (nejlépe s kres-
bou) a barevných tisků, např. pohlednic
a svatých obrázků vytištěných kameno-
tiskovou technikou před rokem 1947 na
výstavu malířů v březnu 2015. Možnost
zapůjčení exponátů sdělte, prosím, do
20. ledna 2015 na tel. 491 465 358 nebo
732 900 934. Děkujeme.

Výzva: Hledáme dobové fotografie a písemnosti!

Vlastivědný spolek a město Červený Kostelec

Bylo ukončeno posuzování vlivů na ži-
votní prostředí

MěÚ informuje, že bylo ukončeno zjiš-
ťovací řízení záměru: „Míchárna směsí -
3. linka na výrobu gumárenských směsí
Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Koste-
lec“ podle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí se závěrem, že záměr
nemá významný vliv na životní prostředí
a nebude posuzován podle zákona u Minis-
terstva životního prostředí, odboru posuzo-
vání vlivů na životní prostředí
a integrované prevence. Bližší informace
jsou na úřední desce městského úřadu či na
webu města Červený Kostelec v sekci
elektronická úřední deska.

Zajímavosti

Životní prostředí

Z výstavy Šikovné ruce pro hospic

Jan Kratochvíl

DS NA TAHU děkuje firmám,

které podpořily Nebe na zemi

Divadelní soubor NA TAHU děkuje
firmě p. Kaválka a dále firmám Buspol a
Melichar za přispění na kostýmy a další
vybavení využité při hře Nebe na zemi.

Vlastimil Klepáček
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Slunce
Slunce vstupuje 20. ledna v 10 hod. 43

min. do znamení Vodnáře. 4. ledna pro-
chází Země v nejmenší vzdálenosti od
Slunce (147,1 milionu km).
Měsíc

Měsíc je 5. ledna v úplňku, 13. ledna
v poslední čtvrti, 20. ledna v novu,
27. ledna v první čtvrti. Odzemím prochází
9. ledna, přízemím 21. ledna. 
Planety sluneční soustavy

Venuše a Mars září večer nad jihozápa-
dem, kolem poloviny ledna se bude v jejich
blízkosti pohybovat také Merkur. Těsné
přiblížení Merkura a Venuše, avšak jen
nízko nad obzorem, můžeme pozorovat ve

dnech 10.–13. ledna. Jupiter svítí kromě
večera celou noc, už v malém dalekohledu
spatříme jeho čtyři nejjasnější měsíce po-
jmenované Io, Europa, Ganymedes a Kal-
listo. Saturn svítí na ranní obloze nízko nad
jihovýchodem poblíž hranice souhvězdí
Štíra a Vah. Vzájemná příblížení Měsíce
s planetami, tzv. konjunkce, nastávají
8. ledna (s Jupiterem), 16. ledna (se Satur-
nem), 23. ledna (s Marsem). Zajímavé se-
skupení Měsíce, Merkura, Venuše a Marsu
můžeme pozorovat 22. ledna večer nad ji-
hozápadním obzorem. Ve stejné části ob-
lohy se promítají také planety Uran a
Neptun, ty jsou však viditelné jen daleko-
hledem. 

Zajímavé úkazy
4. ledna ráno nastává maximum meteo-

rického roje Kvadrantid, pozorování však
bude rušit Měsíc blízko úplňku. 

Ranní průlety Mezinárodní kosmické
stanice jsou pozorovatelné od 7. ledna. Na
palubě je šest kosmonautů, z toho dvě ženy.

Více informací o akcích hvězdárny, zají-
mavých úkazech na obloze i návštěvních
hodinách najdete na internetových stránkách
www.obsupice.cz. Do 5. ledna je hvězdárna
pro veřejnost uzavřena, program spojený
s nočním pozorováním oblohy, který pro-
bíhá v lednu za jasného počasí každý den
s výjimkou neděle, začíná v 18 hod.

Jiří Kordulák, hvězdárna v Úpici

Firma Saar Gummi má za sebou úspěšný rok
Společnost Saar Gummi, která vyrábí

dynamická těsnění do aut, v roce 2014
uvedla do provozu mísírnu gumáren-
ských směsí, která je jednou z nejmoder-
nějších na světě. V prvních měsících
probíhal zkušební provoz a od poloviny
června již vyrábí v normálním režimu.
Snižuje tak závislost firmy na cenách
vstupních materiálů. Kromě zásobování
vlastní výroby rozšiřuje i nabídku pro-
duktů z SGC a umožňuje vyvíjet nové
druhy směsí. 

Díky velmi dobrému startu mísírny směsí
a náběhu nových projektů tak společnost
může v příštím roce zvýšit mzdy všem svým
zaměstnancům přibližně o 4 procenta. 

Kromě toho firma podporuje i aktivity
různých spolků a oddílů, ve kterých se an-
gažují její zaměstnanci, děti nebo rodinní
příslušníci. Každý ze zaměstnanců může
pro „svůj tým“ získat až 6 tis. Kč. Na tyto
volnočasové aktivity firma letos rozdělila
více než čtvrt milionu korun. 

Firma Saar Gummi ale nemyslí jen na
své zaměstnance. V průběhu roku podpo-
řila různé akce a spolky v regionu více než
milionem korun. Konkrétně v Červeném
Kostelci firma přispěla na řadu sportovních
a kulturních aktivit nemalou částkou, mj.
byla také generálním partnerem Meziná-
rodního folklorního festivalu Červený Kos-
telec. 

Vedení firmy by chtělo touto cestou po-
děkovat všem svým zaměstnancům za je-
jich celoroční úsilí a popřát jim hodně
zdraví a úspěchů v nadcházejícím roce
2015.

Mgr. Marek Remeš, 
foto: archiv Saar Gummi Czech

Saar Gummi Czech

Zajímavosti

Z historie

Motto: Činný život je v pravdě životem, zahálka hrob člověka zaživa
V listopadu 2014 nám do muzejního

depozitáře přinesla paní Magda Pelcová
autentické vzpomínky svého tatínka Jo-
sefa Šupicha, účastníka I. světové války.
Vzpomínky se šťastným koncem.

Tatínek se ve zdraví vrátil. Využívám sou-
hlasu paní Magdy Pelcové se zveřejněním pří-
běhu a ve zkrácené formě si dovolím vám
osudy četaře Josefa Šupicha převyprávět. Celý
příběh je k přečtení v muzejním depozitáři.

Tak tedy základní informace: Josef Šu-
pich narozen 23. 11. 1893 v Červeném Kos-
telci, vnuk známého kosteleckého ranhojiče,
lékaře Františka Šupicha. Pan Josef Šupich
zemřel 21. 1. 1976. 

Zápis Josefa Šupicha: V červnu 1914
jsem byl odveden do Hradce Králové k 18.
pěšímu pluku. Vstávali jsme v 6 hod. a od 8

do 11 hod. jsme šli na execírák, kde nás honili
a dávali příkazy. Oběd, stále bylo hovězí a
uzená polévka, jen v neděli uzené a uzená po-
lévka. Po obědě hodina školy a potom znovu
execírák do 4 hod. Hodina školy, dostáváme
černou kávu a v 9 hod. se šlo spát.

Vstáváme jako přeraženi, nemoci ne-
uznávají, dopisy se musí psát v němčině.
Jednoho dne jsme s plnou polní museli po-
chodovat 20 km, abychom si zvykli. Vyfa-
sováno máme 120 ostrých.

30. 12. 1914 nás nechali nastoupit a ozná-
mili odjezd. Všichni jsme byli rozčileni. Já
obzvlášť, protože přijel tatínek, aby se se
mnou rozloučil. Tatínek mi zamával se slzami
v očích. Ve čtvrtek 31. 12. 1914 jsme do ve-
čera čekali v Přerově, to jsem naposledy pil
pivo. Vzpomínky mi letěly domů. 

Začali jsme v Karpatech. V březnu, pá-
tého, jsem si poprvé a naposledy vystřelil
z kvéru. Další den jsme davově opustili zá-
kryty a šli vpřed asi 300 metrů, kde jsme se
rozvinuli v rojích a šli jsme kupředu. Zalezli
jsem do zákopů. Pozoroval jsem voj dlouho
a viděl jsem, jak utíkají kupředu, některý se
vrátil zpět, jiný, raněný, opět utíkal zpět.
Pěkný pohled to nebyl. 

Ráno byl dán rozkaz kopat nové zákopy.
Byla to ta nejhorší chvíle, co jsem v Karpa-
tech zažil. Rusové na nás stříleli z pušek i z
děl. Střely dum-dum, ranění. Za celý den
jsme vykopali jen zákopy do půl těla. Teprve
k večeru vše utichlo. Tady jsem se rozhodl
a přešel 9. 3. 1914 dobrovolně do zajetí.

23. 3. jsme byli ve Lvově (Rakousko-Uher-
sko, nyní Ukrajina), kde byly všechny domy

Muzejní depozitář

Astronomické informace



11

ozdobeny ruskými prapory, protože padl den
předtím Přemyšl – Halič, nyní Polsko. 

Pěšky 26 dní a následně 19 dní vlakem.
Dojeli jsme do Tagilu, kde jsem pracoval
v továrně na železo. 18. srpna 1915 jsme
nešli do práce, protože jsme nedostali před-
tím žádné děnky (měna v Rusku).

Přišel voják a 3 policisté. Bili nás hlava
nehlava. Museli jsme do továrny a tam jsme
děnky dostali. 31. srpna svitla naděje na ná-
vrat domů. To přišly zprávy, že Bulharsko
vstoupí do trojspolku a nabídne se Rusku
uzavřít mír. Já jsem 23. 9. 1915 pro nemoc
musel opustit kamarády, se kterými jsem pra-
coval, a poslali mě do basy. Několik dní hlad.
Přesun vlakem. Ve vlaku jsem dostal od civi-
listů i od nováčků chléb i pirožku s houbami. 

V jedné stanici, kde jsme zastavili, jsem
si připadal v čekárně jako dravá šelma oku-
kována zástupem lidí. Ti mě ale zasypali ci-
garetami. Rusové měli zákaz s námi zajatci
mluvit – trest 3 měsíce basy. Přesto si s námi
povídali. 18. 10. 1915 jsme dojeli do stanice
Čeljabinsk. Za další 2 dny už Omsk. Stanice
Bajkal a konečně Berezovka. To už byl lis-
topad, stále větší zima. Stavěli jsme pryčny,
na kterých jsme spali. Zde jsem po půl roce
opět kouřil rakouské cigarety. 

Slavím 23. 11. 1915 své 22. narozeniny.
Stále chodím na robotu, nosím dříví a pak
ho řežu a to i v neděli. Mrazy jsou teď -30
°C, čekají se -40 °C. Blíží se Vánoce. Na
Štědrý den jsem zametal zavátý dvůr, notně
jsem vymrzl, -34°C. K obědu zelná po-
lévka, kousek masa a kaše se škvarky.
Vzpomínky letěly domů. To byly Vánoce,
tolik dobrot. Jsem zde sám jeden Čech,
Němci, Maďaři a Turci. Nemám si s kým
popovídat a zavzpomínat. 

Zima až -43 °C, mám trochu omrzlé
prsty. Horší je, že mám velké bolesti s

kýlou. Nosím stále těžké pytle s moukou.
8. 3. 1916 jsem dostal od německé banky
15 rublů, které mi poslala maminka. Ko-
nečně 15. 3. přišly i 2 balíčky z domova.
Jeden byl vykraden, chyběla tam fajfka. 

Opět přesun. Pěšky, vlakem. Dimitrijev-
ska. Připravujeme si pily, sekery. 27. listo-
padu nejdeme do roboty, protože jsme
nedostali žádnou mináž. Dopadlo to špatně.
Seřezali nás, zůstali jsme několik dní o
hladu. Tato zima byla krutá. 

Nachladil jsem se tak, že jsem dostal
zápal plic a zápal ledvin. Měl jsem horečky
40 °C, i přes 40 °C. To trvalo asi 2 měsíce.
To už byl rok 1917.  19. 3. 1917 jsem měl
už třetí svátek, který trávím v zajetí. Slyšel
jsem v polobdělém stavu, jak lékař říká:
„To nepřežije.“ Bráškové, tak si zajatci
v Rusku říkali, když slyšeli, že do rána ne-
přežiju, ukradli mi boty i oblečení. 

Po 3 měsících, kdy jsem se zázrakem
uzdravil, se jeden Němec nade mnou
slittoval a poskytl mi oblečení i boty.
Z nemocnice jsem se vrátil do Čermasu
a v únoru už jsme v Solimánsku. Zde
byla velká bída. V Bíjsku jsem 25. 6.
1918 vstoupil do legií a stal jsem se le-
gionářem 10. střeleckého pluku Jana
Sladkého Koziny. Pro nemoc mi nebylo

umožněno vstoupit do legií dříve.
Zúčastnil jsem se frontové linie u Sim-
birska a Bugulmy. 

Další vzpomínka už je z Krasnojarska,
z června 1919.  Zde jsem se sešel s kamarády
z Červeného Kostelce. Žijeme ve vagonech.
Pracuji jako písař a pak jako hospodář u třetí
kulometné roty 10. střeleckého pluku.

Začíná rok 1920. Stále žijeme ve vago-
nech, ale v jiné stanici na sibiřské dráze.
Protože nebylo dostatek lodí, odjezdy legio-
nářů se prodlužovaly. Dostali jsme se se
střeleckým plukem až k Vladivostoku, do
stanice Rozjezd Baranovsky. V červnu jsme
se začali naloďovat do vlasti. 

Vraceli jsme se přes Honolul – Panamský
průplav to Terstu (do r. 1918 Rakousko-Uher-
sko). Z tohoto přístavu vlakem do Českých
Budějovic a Prahy. Nakonec Brno, kde jsme
byli 10. 8. 1920 propuštěni do civilu a po le-
tech jsme se mohli potěšit se svými drahými.
Konec zápisu vzpomínek.

Nutno dodat, že Josef Šupich si po 
šťastném návratu z války chtěl splnit svůj sen.
Tím snem byla malá vlastní textilní továr-
nička. Jako několik dalších textilních továren
v té době v Červeném Kostelci, které prospe-
rovaly. Studoval v Praze textilní školu i ob-
chodní školu. V letech 1929–1934 ale přišla
hospodářská krize a bylo po nadějích. Nastou-
pil jako tkalcovský mistr do továrny pana An-
tonína Matyse. Pan Josef Šupich zemřel v r.
1976 a je pochován do hrobky svého děda dr.
Františka Šupicha na hřbitově v Č. Kostelci.

Končí rok, a proto přeji všem do no-
vého roku šumný mok a přátel bandu.

Hodně zdraví, štěstí, lásky.

V muzejním depozitáři zapsal 
Otto Hepnar

Z historie
Muzejní depozitář

Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zá-
pisu, přinesou rodný list dítěte a svůj

občanský průkaz. Při zápisu rodiče
oznámí, zda dítě bude navštěvovat
školní družinu. 

Děti, které budou navštěvovat školu
v Horním Kostelci, přijdou k zápisu do
města a rozdělení dětí do tříd bude pro-
vedeno dodatečně.

Školy

Zápis dětí do 1. ročníku
Pátek 23. ledna od 13.30 do 18 hod. – ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci 
Pátek 23. ledna od 14 do 17.30 hod. – ZŠ Lhota 
Pátek 23. ledna od 15 do 17 hod. – ZŠ Olešnice

19. listopadu se žáci 1. stupně celé do-

poledne učili hospodařit s penězi.

V každém ročníku byl jiný program, ale
vždy si měli žáci poradit s rozpočtem peněz,
plánováním výdajů a správným nakupová-
ním. V některých třídách se řešily vánoční
dárky, jinde pak děti počítaly náklady na
různé pizzy, které si nakonec upekly a snědly.
Ti nejmladší se učili peníze rozeznávat a po-
znávat jejich hodnotu. 2. ročníky pak pokra-
čovaly v plnění různých úkolů ještě
odpoledne se svými rodiči.

Iva Čejchanová

Rozumíme penězům

        ZŠ V. Hejny

Josef Šupich
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Školy

Projektový den „Poznej naše město a jeho okolí“
Ve středu 19. listopadu se na naší

škole uskutečnil projektový den. Byl to

den plný sportu, kreativity a poznání.

Každý ročník měl jiný program. Naše

osmé třídy měly v plánu orientační běh

a návštěvu městské knihovny.

Vše začalo v osm hodin ráno před ško-
lou, kde nás učitelé seznámili s průběhem
celého dne. Poté nás rozdělili na dvě sku-
piny. První skupina běžela orientační závod
a druhá šla do městské knihovny. V prů-
běhu dopoledne se skupiny vyměnily.

V knihovně nás čekalo několik zajíma-
vých úkolů. Nejprve jsme měli vytvořit
plakáty – jeden ze staré doby a druhý z té

dnešní – které budou propagovat Č. Koste-
lec. Výběr míst nebo budov jsme si zvolili
sami. Aby nám práce šla lépe od ruky,
mohli jsme nahlédnout do starých knížek
nebo časopisů. 

Následovalo vytvoření pozvánky do Č.
Kostelce pro cizí turisty. Přečetli jsme si mo-
tivační dopis a s pomocí slovníků a rad paní
učitelky se všem podařilo vytvořit leták
v anglickém jazyce i s barevnými obrázky.

Posledním úkolem bylo zakreslit 
různými barvami do emoční mapy Červe-
ného Kostelce místa, kde se nám líbí a kde
zase naopak ne. Většina žáků z osmých tříd
se shodla na tom, že nejhorším místem je
bývalá Tepna v ulici Jiráskova. A jak do-
padla naše škola? Tady se objevilo snad
nejvíc barevných variant. Bylo vidět, že
každý má vztah ke škole trochu jiný.  

K práci nám v knihovně pustili starý
film o Červeném Kostelci ze dvacátých let
20. století, který mnohé z nás velice zaujal.
Nebyl samozřejmě barevný, ale bylo zají-
mavé pozorovat dění v našem městě a sle-
dovat, jak se některá místa změnila. 

Nejvíc se nám však líbil muzejní depozi-
tář, kterým nás provedl pan Otto Hepnar. I
zde jsme se mohli dozvědět něco víc o
našem městě a jeho historii. Se zájmem jsme
si prohlíželi staré fotografie a poslouchali
zajímavé vypravování pana Hepnara, který
ochotně odpovídal na naše zvídavé otázky.

Celý den se velice vydařil, proto by-
chom rádi poděkovali za jeho zorganizo-
vání. Zvláštní poděkování chceme věnovat
městské knihovně, kde nám poskytli pří-
jemný prostor pro práci, ochotně ve všem
vyšli vstříc a trpělivě radili, vysvětlovali a
pomáhali. 
Jana Hlaváčová 8.B, Nikola Wietková 8.C

SŠ oděvní, služeb a ekonomiky

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky vyhrává na soutěžích
Fiktivní firma Daniel Ospalý – DO

PEŘIN, pod vedením Daniela Jablonského,
se v březnu 2014 na 20. Mezinárodním ve-
letrhu fiktivních firem v Praze umístila na
skvělém 4. místě ze 141 konkurenčních
firem z celé Evropy – stala se tak nejlepší

fiktivní firmou Královéhradeckého

kraje pro rok 2014. Tímto získala mož-
nost reprezentovat ČR na prestižním jubi-
lejním 50. Mezinárodním veletrhu
fiktivních firem v německém Essenu, který
se uskutečnil ve dnech 17.–20. 11. 2014.
Zde v konkurenci 170 vystavovatelů z 20

zemí celého světa získala úžasné
3. místo!. O tomto umístění rozhodla nezá-
vislá belgická porota. Jedná se opravdu o
fenomenální úspěch, protože v padesátileté
historii konání tohoto nejprestižnějšího ně-
meckého veletrhu se nikdy česká firma
takto dobře neumístila. Tento úspěch je o to
cennější, že studenti jej dosáhli, přestože
obchodovali v cizím jazyce. Na naši firmu
není hrdá jen naše škola, ale také Centrum
fiktivních firem ČR, které škole udělilo
speciální cenu za její práci, což nás velice
těší – je vidět, že nejen ve výuce oděvních
oborů, ale i ekonomických jsme výjimeční.

Fiktivní firma je projekt, kde se studenti
učí podnikat „na nečisto“, obchodují s os-
tatními fiktivními firmami a vykonávají
veškeré podnikové aktivity - vedou sklady,

účtují, tvoří katalogy, propagaci apod. jako
ve skutečném podniku. A to, jak jsou v tě-
chto aktivitách dobří, si pak mají možnost
ověřit právě na regionálních a mezinárod-
ních veletrzích. 

Registrační poplatek pro vystavovatele
ve výši 700 euro za stánek byl za naši firmu
uhrazen organizátorem veletrhu, což byla
odměna za mimořádný úspěch právě na
výše zmíněném veletrhu v Praze. S úhra-
dou nákladů na dopravu a ubytování pak
škole pomohli sponzoři, kterým touto ces-
tou děkujeme - Radě města Červený Kos-
telec a Rtyně v Podkrkonoší (obě ve
složení před komunálními volbami 2014),
starostovi města Náchod panu Janu Bir-
kemu, panu Luboši Stránskému a dalším
podnikatelům.

Studentky oboru Modelářství a návrhář-
ství oděvů nemusejí svým spolužákům nic
závidět, protože i jim se povedl mimořádný
úspěch. Na republikové módní přehlídce
Mladý módní tvůrce, která se uskutečnila
4. 12. 2014 v Jihlavě, se umístily se svými
modely na čelních místech hned ve třech
kategoriích, získaly – 2. místo v kategorii
Oděvní doplňky, 3. místo v kategorii Spo-
lečenské oděvy a 3. místo v kategorii
Tonak.

Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D., 
ředitel školy

ZŠ V. Hejny
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Školy
ZŠ Horní Kostelec

Naše škola se zapojila do projektu Celé
Česko čte dětem a do kampaně na podporu
čtení Rosteme s knihou. Náš celoroční pro-
jekt jsme nazvali Horňák čte dětem.

Každý pátek se všichni žáci scházejí ve
druhé třídě při písničce Lichožrouti. Po vy-
slechnutí a zazpívání nám už známé 
písničky představují žáci jednotlivých roč-
níků knihy nějakého známého dětského au-
tora. Úkolem ostatních je z ukázek knížky
poznat, o jakého autora jde. Kdo si myslí,
že uhodl, vezme si hlasovací lístek, na něj
zapíše jméno autora a odevzdá svůj typ do
naší školní schránky. Následující pátek
probíhá losování, odhalení a představení
neznámého autora a jeho díla. 

Jednou měsíčně si zveme na páteční po-
sezení nějakého zajímavého hosta.

V říjnu byla naším hostem nová kni-
hovnice Hana Nováková a představila
dětem knihu O vlkovi se sklerózou.

V měsíci listopadu přijal naše pozvání
nový starosta Červeného Kostelce Rosti-
slav Petrák. Pozdravil děti a povyprávěl
jim, jak se postupem let vyvíjel jeho vztah
ke čtení a knihám. Přinesl oblíbenou
knížku svého dětství – Robinson Crusoe a
přečetl kapitolu z ní.

Poté mu děti předaly čestné uznání za
jeho návštěvu a požádaly ho, aby se pode-
psal na listinu hostů.

Během měsíce října měli žáci vyrobit
nebo nakreslit, jak si představují „lichož-
routa“. Po 14 dnech vystavení výrobků na
chodbách školy děti svými hlasy vybraly
tři nejzdařilejší „lichožrouty“. Při své ná-
vštěvě s námi pan starosta vyhodnotil sou-
těž „Děti lichožroutům“ – třem autorům
předal drobné ceny za jejich vtipná díla.

(A kdo je vlastně ten „lichožrout“? Je to
tajemný lupič ponožek, díky němuž nám
zůstává doma lichý počet ponožek.)

Text i foto: 

Jana Illnerová

Starosta Rostislav Petrák 

hostem projektu „Horňák čte dětem“

My jsme děti z mateřské školičky a
chodíme do oddělení „Berušky“. Od září
letošního roku k nám do školky nastou-
pil náš nový kamarád. Jmenuje se Adá-
mek a je mu 5 let. V době, kdy si teprve
postupně zvyká na nové prostředí, je ve
školce s maminkou, která mu zároveň
dělá i asistentku. Od ledna bude mít
novou paní asistentku. Adámek byl do
nedávna nejčastěji doma s maminkou,
ale měl jeden velký sen, o kterém nám
s maminkou vyprávěl.

„Přál jsem si, abych mohl být co nejvíce
mezi dětmi, hrát si s nimi, zpívat si, radovat
se, poznávat a učit se, malovat, stavět ze
stavebnice, jíst u společných stolečků…
Zkrátka – zažívat takové ty „obyčejné
věci“ jako ostatní děti. A tak maminka ob-
cházela školky pro děti… Všude se na ni
usmívali a povídali si o mně a já jsem se
těšil, že už budu brzy s dětmi! 

Ale… všude nás nakonec odmítali.
Nevím proč… Asi se báli, že jsem jiný...
Jiný než ostatní ‚zdravé‘ děti…

Narodil jsem se totiž s trochu jinou dia-
gnózou. Mám šedý a zelený zákal, poruchu

růstu a s tím spojenou i poruchu pohybu,
výraznou poruchu vývoje řeči, poruchy au-
tistického spektra… Jednoho dne ale měla
maminka pro mě velké překvapení. Ustro-
jili jsme se, „nalodil“ jsem se do svého ko-
čárku a za chvilku jsme už zvonili
u velkých skleněných dveří. Otevřely nám
usměvavé paní, my jsme s maminkou vešli
dovnitř a tam jsem poznal, že se mi mé nej-
větší přání splnilo…“

Adámka jsme v naší školce přivítali, ob-
líbili jsme si našeho nového kamaráda hned
od začátku a rychle jsme si společně na sebe
zvykli. Nosíme Adámkovi hračky, pomá-
háme mu, když je potřeba… Víme, že na
Adámka musíme dávat také pozor – třeba
při svých hrách jsme opatrnější, abychom
Adámkovi nechtěně neublížili. Našim ma-
minkám pak vypravujeme, jaký jsme měli
den a co všechno jsme spolu prožili. 

Zojka: „Škoda, že s námi nemůže běhat! Ale
třeba hrát Zajíček v své jamce, to může!''
Vojtík: „Všechno sní, vůbec si nevybírá. A
taky si pořád přidává.“
Adélka: „Je fajn, i když někdy křičí…“

Honzík: „Líbí se mi Adámkovo odrážedlo,
a taky, že mi ho půjčí.“
Pavlík: „Dobře bubnuje na buben. I se mnou.“
Kristýnka: „Je škoda, že je často nemocný.“
Matýsek: „Má hezký nočníček. Někdy ho
na něm chvilku pohlídáme, když si jeho
maminka připravuje čistou plínku.“
Péťa: „Líbí se mi, jak rychle leze.“

Všichni máme Adámka rádi, proto jsme
společně vyrobili peříčková srdíčka a vel-
kého andílka, který drží nad Adámkem
ochrannou ruku a má láskyplné zlaté srdíčko.

Děti z odd. Berušek, Ivana Hudlická,

foto: Ivana Hudlická

MŠ Náchodská

Srdíčko pro Adámka aneb Příběh o jednom splněném přání

ZŠ V. Hejny

8. C darovala srdce Merkuru
„…a proč ne,“ neslo se po celé třídě.

Takhle iniciátorka a nejzapálenější človí-
ček pro tento projekt Nikola Urbanová
okomentovala nápad se stavebnicí Merkur. 

„Většina ji má doma, tak z ní zkusíme
postavit srdce.“ A bylo rozhodnuto, Nikola si
vzala tento nelehký úkol na sebe – přesvědčit
a „ukočírovat“ partu mladých nadšenců, aby
se celý nápad mohl zrealizovat. Sama svým
zápalem strhla skupinku dobrovolníků, k nim
se přidávali další a další. A bylo to zapotřebí,
každá šikovná ruka se hodila při sestavování
a montování vysněného srdíčka. 

Stavba srdce: P. Semerák, N. Urba-
nová, R. Martínek, P. Baranyuk, M. Reg-
nerová, D. Rosová, M. Ryba, M. Bohuš, J.
Dlauhoweský, M. Havel – všichni žáci 8.C

Parametry: Výška srdce 180 cm, šířka
190 cm, počet odpracovaných hodin – po
vyučování 180 hod., díly Merkuru: 4 770
ks, matičky: 3600 ks, šroubky: 3600 ks.

Hanušová Dagmar tř. učitelka 



14

Školní družina

Advent je ve školní družině časem ve-
selí, nacvičování a tvoření. K naší radosti
jsme letos mohli navštívit opět krásnou
vánoční výstavu zahrádkářů a vánoční
výstavu na městském úřadě. K radosti též
přispěl vánoční dárek v podobě nové tele-
vize a Xboxu – i při špatném počasí mů-
žeme trénovat různé sportovní hry.

Samotný čertí týden začal výrobou čertí
čelenky, různými omalovánkami Mikulášů,
čertů, vystřihováním vloček a nácvikem
koled. Nejveselejší bylo trénování čertího
tanečku, který jsme mohli spolu s čertími
písničkami předvést ve školní jídelně.

Děkujeme panu J. Majerovi za sponzor-
ský dárek. Hrací a čtecí koutek nám ve dru-
žině obložil kobercem. Moc děkujeme.

Za 3. oddělení školní družiny 
Ivana Wichová, foto: T. Kábrt

Infocentrum
Zprávy z informačního centra v Červeném Kostelci

Rok 2014 se nám s úspěchem překlo-
pil do nového roku 2015, a tak je před
námi nové období, nová předsevzetí a
nové plány. Přejeme vám všem, aby se
vám všechny vaše plány a předsevzetí
podařilo úspěšně naplnit. A samozřejmě
přejeme všem pevné zdraví a neodmys-
litelný kousek štěstíčka, bez kterého by
žádné přání nemohlo fungovat.

I v tomto roce vás rádi uvidíme v našem
informačním centru. Máme pro vás připra-
venu pořádnou porci nejrůznějších vstupe-
nek na kulturní a společenské akce, a to
nejen v Červeném Kostelci, Náchodě a dal-
ších blízkých městech, ale i bohatou na-
bídku po celé republice.

Letošní turistická sezona zahajuje (jako
již tradičně) provozem skibusů. V letošním
roce jsou organizovány dvě základní trasy.
Ta první vede z Náchoda přes Kudowu
Zdrój do polského Karlówa a umožní vám
návštěvu Stolových hor v Polsku. Přes Čer-

vený Kostelec pak vede trasa skibusu na
hřeben Jestřebích hor, konkrétně trasa z Ná-
choda přes Hronov, Červený Kostelec,
Úpici, Malé Svatoňovice až na Odolov.
Umožní vám tak napojení na bohatou síť
udržovaných běžkařských tras v Jestřebích
horách a přilehlém okolí. Skibusy budou
jezdí od 28. 12. 2014 až do 1. 3. 2015, a to
vždy každou sobotu. Víme určitě, že ski-
busy budou jezdit. Bohužel však nevíme,
jaké bude počasí, a tak můžeme pouze dou-
fat, že letošní zima bude lepší než ta minulá.

Rádi vám pomůžeme s naplánováním
nějakého výletu v tomto zimním období. I
nadále jsou u nás k dispozici zimní turis-
tické noviny v Kladském pomezí (zdarma).
Pro běžkaře máme zase k dispozici zimní
mapu Kladského pomezí s vyznačenými
trasami pro běžecké lyžování (5 Kč), takže
můžete v klidu vyrazit na nějaký ten menší
či větší výlet do zimní krajiny.

První měsíce roku jsou pro nás přede-

vším obdobím příprav na nadcházející letní
sezonu. V té nás bude čekat pokračování
projektu „Toulavý baťoh“ organizovaného
Brankou, o.p.s. Těšit se však můžete také
na nový informační materiál a turistickou
soutěž související s nově vybudovanými
rozhlednami v celém Kladském pomezí (na
české i polské straně regionu). Novinek
bude jistě mnoho a budeme vás o nich prů-
běžně informovat.

Cestovní a informační centrum naleznete
v Červeném Kostelci, v Havlíčkově ulici
654. Kontaktní telefonní čísla jsou 498 100
657, 724 088 587, případně je možné využít
naše e-maily: info@casur.cz, info@cerve-
nokostelecko.cz či naše webové stránky:
www.cervenokostelecko.cz, www.123
zajezdy.cz, www.123vstupenky.cz. A sa-
mozřejmě nás naleznete i na Facebooku,
Twitteru či Google+. 

Ing. Roman Kejzlar, Ing. Bronislava
Kejzlarová (IC Červený Kostelec)

Délka trasy: 34 km
Petříkovice, zastávka ČD – za nádražní

budovou vlevo po 100 m nastoupíme na
zelenou t. zn., která nás dovede strmým
stoupáním lesem a dále po pláních k hos-
podě na Pasekách. Odtud po červené cyklo
č. 4091 a udržované stopě jedeme k roz-
cestníku u Bílého kůlu. Odbočíme vlevo a
po zelené t. zn. a upravené trati pokraču-
jeme Panskou cestou, která vede přes Kol-
čarku do Odolova k hospodě U Lotranda.
Zde přejdeme na červenou t. zn. a jedeme
směrem na Krkavčinu a Nad Horní Koste-
lec k silnici Stárkov – Č. Kostelec. Podle
cesty vpravo po neznačené trase klesáme k

vodárně a podle ní vpravo a strmě dolů
mezi stromy, pak mírnějším sjezdem
k místní cestě, po ní sjezd a podle posled-
ního plotu vlevo na hlavní cestu. Přijedeme
na rozcestí Č. Kostelec – Hronov – Stárkov
v Horním Kostelci. Pokračujeme vlevo po
červené cyklo č .4091 na Kostelecké Kon-
činy , přejdeme silnici Horní Radechová –
Č. Kostelec, projedeme zemědělským
areálem k „T“ křižovatce na Špici se silnicí
Horní Rybníky – Č. Kostelec. Pokračujeme
vlevo 0,5 km podél cesty k samostatně sto-
jící lípě, kde překřížíme žlutou t. zn. a
opustíme červenou cyklotrasu č. 4091. Od
lípy se nasměrujeme šikmo vlevo a jedeme

plání směrem k lesu na silnici Trubějov –
Zábrodí k informační mapě a rozcestníku
Osičiny -rozcestí. Po zelené t. zn. doje-
deme k rozcestníku Osičiny. Odbočíme
vlevo na červenou t. zn. a lesními cestami
se dostaneme na Kramolnu k rozcestníku a
křižovatce silnice Náchod – Č. Skalice. Po-
kračujeme červenou t. zn. vlevo kolem vo-
jenského hřbitova, zámeckou alejí a
nádvořím zámku do Náchoda. 

Ing. R. Kejzlar, IC Červený Kostelec
s využitím materiálu Zimní mapy - Zima
v Kladském pomezí, která je k zakoupení

v IC Červený Kostelec 

Jestřebí hory z Petříkovic do Náchoda

Tip na výlet

Školy

Čertí týden ve školní družině

Nabídka vzdělání

Den otevřených dveří 

Jiráskova gymnázia v Náchodě

Čtvrtek 15. ledna od 15.30 do 19 hod.
JGN zve žáky 5. a 9. ročníků ZŠ a jejich

rodiče na den otevřených dveří. Připraveny
budou interaktivní akce, divadelní a hu-
dební vystoupení, výstavy a prezentace a
možná přijde i kouzelník…

Od 16 hod. Setkání vedení školy se žáky
9. tříd a jejich rodiči v aule.

Od 17 hod. Setkání vedení školy se žáky
5. tříd a jejich rodiči. 

Více na: www.gymnachod.cz
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Městská knihovna

Otevírací doba dospělí

Po   9–12, 13–18 hod.
Út   9–15 hod.
Čt   13–18 hod.
Pá   9–12 hod.
So   8.30–11 hod. (včetně prázdnin) 
Otevírací doba mládež 

Út   9–17 hod. (prázd. 9–15 hod.)
Pá   12–17 hod.
Kontakt

491 463 384, 602 880 480
info@knihovnack.cz
web: www.knihovnack.cz

Městská knihovna
Vážení čtenáři a přátelé červenokoste-

lecké knihovny, 
přemýšlím už několik dní, čím bych vám

v lednovém zpravodaji potěšila duši, pro-
tože je mi jasné, že z kraje ledna to potřebu-
jeme všichni. A dnes, kdy po dlouhé době
svítí sluníčko do mrazivě barevného dne, už
konečně vím, jak to udělám. Přede mnou
leží útlá knížka, která mi v tom pomůže.
Vyšla v nakladatelství Vodnář ve druhé po-
lovině letošního roku, autorem je Josef Kas-
nar a knížka se jmenuje Básničky pro duši
aneb Jak se stát králem. Vybrala jsem ji
nejen proto, že autor vyrostl a žije mezi
námi v Červeném Kostelci, že je v ní před-
mluva a ilustrace vám jistě známé spisova-

telky Zdeňky Jordánové, jejíž knížky jsou
v naší knihovně neustále vypůjčené, ale
hlavně mě zaujal sám autor svým vyznáním
a přístupem k životu. To, co pochopil, vám
předkládá se srdcem na dlani. Jsem přesvěd-
čená, že i když nemohu uvést básničku Ces-
tička ke štěstí, kterou jsem původně vybrala
vzhledem k místu, které mám ve zpravodaji
vyčleněno, věřím, že vás potěší i tato, poně-
kud kratší, ale s velkým novoročním posel-
stvím. S přáním skvělého roku 2015 s duší i
tělem jako v bavlnce se s vámi pro letošní
rok loučím a ještě něco – knížku je možné
získat nebo vypůjčit v knihovně, případně
přímo u autora. 

Přáníčko

Držme prosím pevně uzdy 
i opratě svých koní

a na cestu ať rolničky nám zvoní.
A v letech příštích 

nechť naše čisté záměry
jsou plné lásky radosti a důvěry.

S láskou Pepa Kasnar, kasnaring@
seznam.cz , www.basnickyprodusi.cz 

Zveme vás do knihovny

Písmenka podle paní Pacovské
Na příkladech z tvorby naší přední ilustrátorky knih pro děti

Květy Pacovské (*1928) si děti z kostelecké ZUŠ vysvětlovaly
možnosti práce s textem. Typografie, jež se jako obor věnuje jak
umělecké tvorbě písma, tak vlastnímu rozložení písmen do for-
mátu, má při vzniku knih nezastupitelnou roli. Vytvořit vizuálně
zajímavou, originální a přitom oku lahodící knížku není totiž
úplně jednoduché. 

Klubáč – úterní podvečerní kluby pro děti – začátek vždy v 17 hod. 

Srdečně vás zveme do oddělení pro děti a mládež. Pokud vás uve-
dená témata zaujmou, přijďte, i když to bude poprvé. Těšíme se na
vás.

6. 1. Klubáč s knihou Vánoční knížka (autorka: Tereza Říča-
nová) Prvním lednovým Klubáčem zakončíme vánoční období.
Připadá totiž přesně na svátek Tří králů. Povíme si, jaké obyčeje
k tomuto času patří, a představíme si navzájem nové knížky, které
pod stromečkem jistě děti naleznou.

13. 1. Klubáč s knihou Kde bydlely Venuše (autor: Josef
Havel) V čase, kdy jsou pole pokryta sněhem, si popovídáme
s archeologem Miroslavem Novákem o pravěkém osídlení
v našem bezprostředním okolí. Krajina totiž neustále pozorným
divákům předkládá střípky ze své minulosti. Stačí se rozhléd-
nout.

20. 1. Klubáč s knihou Dobrodružství v knihovně (autor:
Kašmir Huseinovic) Děti navštěvující Klubáč se shodly na tom, že
samy připraví jeden program na oplátku pro paní knihovnici. Ne-
cháme se tedy překvapit. Mělo by jít o představení zajímavých po-
kusů...

27. 1. Klubáč s knihou Hrej, Mozarte, hrej (autor: Petr
Sís) 27. ledna 1756 se v Solnohradě narodil Wolfgang Ama-
deus Mozart. Jeho naprosto geniální dílo si připomeneme jak
knihou, tak i ukázkami z výtečného filmu Amadeus režiséra
Formana.

Setkávání s Katkou Jirouškovou a dalšími
22. 1. od 17 hod. Přijetí změn a příprava na nové začátky – 

Další téma nového programu pořádaného ve spolupráci s měst-
skou knihovnou. 

Albert – Albi – klub vědomostních her pro děti i dospělé 

V lednu budou dvě schůzky, a to ve čtvrtek 8. a 22. 1. (Některé
vědomostní hry od firmy ALBI je možno hrát v knihovně v rámci
půjčovní doby oddělení pro mládež a některé je možno zapůjčit pro
vaše rodinná vědomostní klání.)

Klub Pohoda – každé pondělí od 16 do 18 hod.

Probíhá již 6. ročník. Klub je otevřený všem, kdo se chtějí zá-
bavným způsobem něco dovědět! (Upozorňujeme, že na některých
nákladnějších programech bude vybíráno vstupné.)

5. 1. Beseda nad knihou Sue Townsendové Žena, která si šla
lehnout a rok nevstala.

12. 1. Jak s ním naložíme? O tom, jak si užijeme letošní rok,
přijde povídat paní Marie Kadaníková. 

19. 1. Beseda nad knihou vdovy po zastřeleném policistovi Evy
Jandové nazvanou Mého manžela nezastřelil Kájínek.

26. 1. Kolos rhodský III. – filmové zpracování dokumentu Jana
M. Macha z kolébky řecké civilizace vede diváky do dob, kdy Rho-
dos ovládali rytíři řádu sv. Jana a provede je po nejvýznamnějších
středověkých památkách města. Putování je zakončeno v místech,
kde jak podle středověké tradice, tak podle archeologických vý-
zkumů mohl stát Kolos, doposud nepřekonaný antický div světa.

Půjčování knih v pečovatelském domě U Jakuba 

Úterý 6. ledna 2015 od 9 do 10 hod.

Šťastný start do roku 2015, v každém z jeho 365 dní trošku 
radosti, hodně lásky, trošku rozumu a něco intuice, 

a hlavně zdraví vám z knihovny přeje Marcela Fraňková 
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Spolky, organizace

Po roční odmlce připravila naše ženská
část organizace opět vánoční výstavu v bý-
valém zahrádkářském středisku. Bylo to již
popatnácté. Výstavu navštívilo opět cca
1000 lidí. Tímto bychom chtěli všem pří-
znivcům poděkovat za podporu.

My muži jsme se tentokrát chlubili
cizím peřim, protože to naše nám letos vy-
pelichalo. Silné jarní mrazíky a posléze
pruh krup, které nás zasáhly, vykonaly na
našich zahrádkách své.

Do nového roku 2015, který bude snad
lepší než ten loňský, vám přejeme hlavně
hodně zdraví, spokojenosti v osobním životě
a nějaké ty úspěchy ve vaší zájmové činnosti.

Výbor organizace, foto: Louis Petithan

Český zahrádkářský svaz

Předvánoční atmosféru v pečovatelském
domě přiblížila skupina podkrkonošských
muzikantů „Pohodáři“, kteří dokázali
svými hudebními nástroji rozezpívat (har-
moniky a vozembouch) celý sál. Ze spole-
čenské místnosti se linul zpěv koled a
vánočních písní, které si zanotoval snad
každý zúčastěný. Toto hudební odpoledne
ukončila koleda „Narodil se Kristus Pán“,
při které všichni povstali.

Začátkem prosince uvítali v pečovatel-
ském domě jako každý rok Mikuláše, an-
děla a čerta. Nejprve nás potěšily děti z MŠ
Větrník a MŠ ul. Náchodské svým zpěvem,
pak musely splnit úkol od čerta, a to pře-
skočit metličku. Odměnou jim byl dárek od
Mikuláše a pohlazení od anděla. Když byly
dárečky pro děti rozdány, začal Mikuláš
nadělovat našim seniorům, ale nebylo to
jen tak zadarmo. Každý, dědeček či ba-
bička, musel předvést své hudební či 
básnické nadání. Mikuláš s čertem a s an-
dělem spokojeně prozpěvovali a s radostí
předali seniorům z nůše balíčky. Příjemné
dopoledne ukončil čert svým divokým tan-
cem a slibem, že za rok přijde rád zase.

V předvánoční době nás také přišly potě-
šit nejmenší dětičky ze sborečku Benjamí-
nek pod vedením manželů Pokorákových.
Pásmo adventních písniček s milým taneč-
kem pohladilo všechny zúčastněné. Na
oplátku je obyvatelky pečovatelského domu
provedly „starou chaloupkou“ a vyprávěly
jim o dávných dobách, kdy ony byly malé,
jak ony slavily Vánoce dříve a jaké domácí
potřeby používaly.

U srdíčka zahřály naše klienty děti ze
ZŠ ve Lhotě za Č. Kostelcem pod vedením
milé paní učitelky Jitky Česenkové. Jejich

vystoupení bylo pro všechny milým po-
vzbuzením a obdivovali, s jakou radostí
děti zpívají. Naše seniorky převlečené
v krojích je vítaly chlebem a solí, pohostily
je doma upečenými dobrotami či vánočním
cukrovím. 

Nejen do pečovatelského domu nás při-
šly potěšit děti, ale i senioři se přijeli podí-
vat do MŠ v ul. Náchodské. Děti si je
rozdělily do jednotlivých tříd, kde jim za-
zpívaly, zahrály si s nimi s některými hrač-
kami nebo nějakou hru. Pro obě strany to
bylo velice milé a příjemné setkání.

Potěšila nás i návštěva z vedení města
včetně pana starosty. Pravidelně před vá-
nočními svátky docházejí do pečovat.
domu. Tato setkání jsou vždy hojně navště-
vovaná a naši senioři si této návštěvy velice
váží.

Na Štědrý den naše peč. služba jako loni
rozvážela štědrovečerní večeře pro ty se-
niory, kteří zůstanou sami. Děkujeme ku-
chařkám v místním hospici, které nám tuto
slavností večeři připravily a přidaly i vá-
noční cukroví. 

Děkujeme všem, kteří nám celý rok 

pomáhají a fandí nám. 

Lenka Vlčková

Předvánoční akce v pečovatelském domě U Jakuba

Pečovatelský dům U Jakuba

Dne 14. 12. 2014 na stříbrnou neděli se
v kostele CČSH uskutečnil charitativní
koncert našich mladých umělců, jehož vý-
těžek šel na podporu domácí hospicové
péče. Koncert se navýsost povedl, přišlo ho
podpořit více jak 80 diváků a vybralo se
celkem 3074 Kč.

Hlavním pořadatelem byl spolek VoSLI
v Jednotě, dalšími ZUŠ a Oblastní charita
Červený Kostelec. Velký dík patří pastoru
Církve československé husitské Davidu
Smetanovi za poskytnutí prostorů kostela.

Očití svědkové jistě dosvědčí, že to byl
velký umělecký zážitek, kdy v první části
vystoupily s operními áriemi Eva Kubeč-
ková a její dvě nejlepší žákyně (jejichž
výkon byl na profesionální úrovni) Bára 

Douchová a Žaneta Bejrová. Mimo jiné
předvedly skladby Andero, volero, gridero
od Vivaldiho a árii z 69. kantáty od J. S.
Bacha, závěr první části gradoval skladbou
Dobrú noc od A. Dvořáka v podání Evy
Kubečkové.

Ve druhé části vystoupil přípravný akor-
deonový orchestr „Akorďáci“ pod vedením
Jaroslava Kubečka. Zahráli svižné a veselé
skladby, které se divákům líbily, hlavně ta,
kterou zpěvem obohatil Pavel Tomek –
„Dělání“ od Jaroslava Uhlíře.

Ve třetí části vystoupil Dechový orchestr
mladých pod uměleckým vedením Miloše
Majera. Také oni nezklamali (bylo jich
téměř pětadvacet) a předvedli těžké
skladby, kterých se zhostili na výbornou.

Namátkou vybírám např. směs filmových
melodií.

Všem účinkujícím patří velký dík, stejně
tak i všem, kteří přispěli finanční částkou,
ať už to byli sponzoři, nebo přítomní diváci.

Další program
Program Spolku VoSLI v Jednotě

v prvním měsíci roku bude trochu chudší
než v plynulých dvou měsících. Sejdeme
se na pravidelných středečních schůzkách
(vždy liché středy od 17.15 hod.) na 
obvyklém místě.

Středa 14. ledna 2015 – Volné téma
Středa 28. ledna 2015 – Volné téma

VS

Adventní charitativní koncert se vydařil

VoSLI v Jednotě

Český svaz včelařů

Není to nikdy zimní období a mráz, co
ničí včelstva. Mnohem častěji je to nedos-
tatek zásob, pak i nemoci a chyby včelaře. 

Zveme všechny včelaře a příznivce
zdravé přírody na první vzdělávací besedu
v roce 2015. Uskuteční se v neděli 4. ledna

od 9 hod. tradičně v kavárně restaurace Di-
vadlo. Přednáší Miloslav Hojný na téma –
zajímavosti ve včelařské literatuře.

Za výbor včelařů Otto Hepnar,

tel. 491 614 236 
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Spolky, organizace

Vlastivědný spolek

Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec informuje
Vstupujeme do nového roku, tento-

kráte již s číslovkou 2015. Při této příle-

žitosti si dovolujeme popřát vám všem

pevné zdraví a mnoho pracovních i osob-

ních úspěchů v nadcházejícím roce. 

Rok 2015 je pro náš spolek spojen
s řadou významných okamžiků. Jedním
z nich bude beze sporu vydání 50. jubilej-
ního čísla vlastivědného sborníku Rodným
krajem v jeho novodobé historii. Nicméně
významných výročí lze nalézt rozhodně více
– vždyť v letošním roce uplyne 70 let od
ukončení 2. světové války, připomeneme si
40 let od úmrtí generála Jana Kratochvíla
(zemřel 15. 3. 1975), zavzpomínáme na na-
rození městského kronikáře a spisovatele
Josefa Hurdálka (1. 7. 1885 – 130. výročí),
připomeneme 20 let od úmrtí rodáka a herce
Martina Růžka  (zemřel 18. 12. 1995) a
mnoho dalších významných událostí z his-
torie našeho města.

Rok 2014 jsme zakončili tradiční prosin-
covou vánoční výstavou, tentokráte s ná-
zvem „Vánoční kouzlo domova“, která se
zaměřila na představení betlémů, vánočních

slámových přání, papírových vystřihovánek
a vánočních pohledů. Potěšila nás hojná
účast návštěvníků a zájem škol a dětí o vý-
stavu. Věříme, že i tato výstava tak přispěla
k obohacení a zkrášlení adventního a vánoč-
ního času ve vašich rodinách a naladila vás
na slavnostní atmosféru konce roku 2014.
Na tomto místě si dovoluji vyslovit poděko-
vání paní Anně Rusové za zdařilou organi-
zační přípravu výstavy a městu Č. Kostelec
za podporu a pomoc při přípravě. Poděko-
vání však také zaslouží všichni, kteří nám
pomohli zapůjčením nádherných exponátů
a výtvorů ze svých sbírek. 

V prosinci 2014 jsme také uspořádali be-
sedu s panem Antonínem Hepnarem na téma
Pohledy do historie Olešnice, a tak jsme se
mohli seznámit s vývojem osidlování a his-
torií této části obce. Vzhledem k zájmu ši-
roké veřejnosti o podobnou tematiku
připravíme i na rok 2015 podobně zaměřené
přednášky či besedy a budeme se opětovně
těšit na vaši hojnou účast na těchto akcích.

Informace o činnosti spolku jsou pravi-
delně zveřejňovány ve vývěsní skříňce, kte-

rou naleznete přímo na náměstí T.G.M.
vpravo od Elektro Juránek. Věříme, že i tato
vývěsní skříňka vám (ať jste či nejste členy
vlastivědného spolku) více zpřístupní infor-
mace o činnosti našeho spolku.

Již nyní se těšíme na setkání s vámi a pře-
jeme mnoho příjemných dní.

Pozvánka na schůzi 

vlastivědného spolku

Ve čtvrtek 15. ledna se od 16 hod. usku-
teční schůze vlastivědného spolku. Tato
schůze se uskuteční v prostoru multifunkč-
ního centra městské knihovny. Hlavním pro-
gramem bude plán činnosti spolku na rok
2015, zhodnocení akcí roku 2014 a další or-
ganizační záležitosti.  Zveme tímto všechny
členy spolku na tuto schůzi.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 

předseda spolku

Městské kulturní středisko
Kukátko městského kulturního střediska

Až si budete číst tyto řádky, bude už

leden. Prosinec bude nenávratně za

námi, dokonce i vstup do dalšího roku

s pětkou na konci bude za námi. Doufám

tedy, že jste vánoční období prožili

v klidné a příjemné atmosféře s těmi, na

kterých vám záleží, a s novým odhodlá-

ním jste vykročili tou správnou nohou

do nového roku. 

Dnes je ale teprve 15. prosince a kromě
adventních nedělí jsme se potěšili fantas-
tickou premiérou hry Voskovce a Wericha
Nebe na zemi v nastudování červenokoste-
leckých ochotníků v úspěšné úpravě Vlasty
Klepáčka. Pro ty z vás, kterým prosincová
premiéra i repríza unikly, mám ale dobrou
zprávu. V sobotu 10. ledna budou mít Nebe
na zemi v Havlovicích, nebo budete muset
vydržet do 4. března, kdy bude mít hra re-
prízu opět v Červeném Kostelci v rámci

krajské postupové přehlídky amatérského
činoherního a hudebního divadla a celý di-
vadelní festival tak slavnostně zahájí.

Vraťme se ale k lednu, kdy nás čekají
hned dvě další divadelní představení. Do-
polední Pohádka o pračlovíčkovi (nejen)
pro děti  (26. 1.) a o pár dní později pak
představení Mlýny (29. 1.) v podání le-
gendárního divadla Sklep (vstupenky je
možné zakoupit přes internet na
www.kupvstupenku.cz nebo v Cestovním
a informačním centru v Červeném Kos-
telci). Zároveň se můžete těšit na cestopis-
nou přednášku RNDr. Vladimíra
Lemberka (21. 1.) nebo se přijít zaposlou-
chat do starých známých hitů v rámci
Čajů o páté, které se budou  konat jednou
měsíčně v Grafoklubu. Pro menší připra-
vujeme na začátku února dětský karneval
plný her a soutěží, a pokud nejste fa-

noušky kalanetiky ani tanečních pro po-
kročilé, můžete si přijít potrénovat svou
paměť v rámci kurzu pro zlepšení paměti,
který MKS pořádá ve spolupráci s Českou
společností pro trénování paměti a moz-
kový jogging. V cestovním a informačním
centru kromě zakoupení vstupenek na
akce a přihlášení se do jednotlivých kurzů
zároveň nabízíme k zakoupení divadelní
abonentky na rok 2015, přičemž více
o jednotlivých inscenacích se dočtete ve
zpravodaji  nebo v Kalendáři akcí na
webu města. Doufáme, že si z naší kul-
turní nabídky vyberete a za celé městské
kulturní středisko bych vám do nového
roku 2015 chtěla popřát především pevné
zdraví a samozřejmě také dostatek oboha-
cujících kulturních zážitků.

Lenka Slavíková 

Klub českých turistů

Zdraví, štěstí, spokojenost přejeme všem
přátelům turistiky, krásné přírody a zdra-
vého pohybu v celém nadcházejícím novém
roce 2015. Také letos máme nejen pro členy
KČT, ale i pro všechny naše spoluobčany
připraveny vycházky, výlety a zájezdy.

V pátek 23. ledna od 16 hod. se koná
v malém sále Divadla J. K. Tyla výroční
členská schůze KČT, na kterou srdečně
zveme všechny členy KČT Č. Kostelec a
také další zájemce o členství.            O. R.Martin Růžek (uprostřed) s Annou Rusovou Z výstavy Vánoční kouzlo domova
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Městské kulturní středisko

Všechny barvy Kanady
Albertou a Britskou Kolumbií k Pacifiku

Středa 21. ledna od 18 hod. – malý sál v Divadle J. K. Tyla
Cestopisná přednáška RNDr. Vladimíra Lemberka, o tom, jaké

je to splnit si klukovský zálesácký sen a potulovat se kanadskou
divočinou. Jaká je kanadská realita 21. století? Víte, jak zareaguje
Čech, když ho hned první noc ve stanu navštíví medvěd?  

Vstupné: 50 Kč

Představení Divadla Sklep: Mlýny
Čtvrtek 29. ledna od 19.30 hod. – Divadlo J. K. Tyla 
Představení Mlýny, drama

z vojenského prostředí
v podání již legendárního Di-
vadla SKLEP, vznikla na
motivy hry Václava Havla a
Karla Bryndy „Život před
sebou“. Věčný konflikt dobra
a zla, pravdy a lži, svědomí a
morálky v každém z nás se
odehrává na pozadí tuhé totality konce padesátých let v malé vo-
jenské posádce kdesi v Čechách. Jednoduchá zápletka, točící se
okolo zastřelení civilisty při strážní službě, poskytla východisko
pro jedovatou satirickou komedii, věrně zachycující podobu lidové
armády jako zcela absurdního stroje na ničení lidských charakterů.
Přesně odpozorované situace, jalové dialogy a odpovídající jednání
všech postav dokáže patrně ocenit především ten, kdo tehdejší vo-
jenskou službu zažil na vlastní kůži. Ve spoustě komických 
okamžiků, vypointovaných gagů a v neustálé kaskádě hereckých
kousků krystalizuje hlavní pointa – totiž, že každý musí sám za
sebe neustále rozhodovat, zda zvolí pravdu či lež…

Nejúspěšnější drama divadla SKLEP Mlýny je postavena zej-
ména na situační komice a na svérázném hereckém projevu. 

Účinkují: Jiří Fero Burda, Jan Slovák, David Vávra/Robert Nebřen-
ský, Tomáš Hanák, František Váša, Milan Šteindler/Ondřej Trojan,
Zdeněk Marek, Petr Koutecký, Monika Načeva/Hana Pafková.

Vstupné: 370 Kč / 350 Kč / 330 Kč
Předprodej vstupenek probíhá přes www.kupvstupenku.cz.

Vstupenky můžete zakoupit taktéž v Cestovním a informačním
centru v Červeném Kostelci.

Pohádka o pračlovíčkovi
Pondělí 26. ledna od 8 a 10 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Uvádí Divadlo Tramtarie Olomouc
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a pta-

koještěrek. Poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění o tom,
jak pračlovíček zjistil, že ve dvou jde všechno líp.

Pohádka O pračlovíčkovi sklízí jeden úspěch za druhým: Má
za sebou evropské turné po Belgii, Lucembursku a Německu.
V roce 2011 získala cenu diváků na prestižním festivalu divadel
pro děti v Divadle v Dlouhé Praha, zúčastnila se mezinárodní pře-
hlídky Jiráskův Hronov 2011 a v r. 2010 vyhrála celostátní pře-
hlídku divadla pro děti Popelka Rakovník!

Režie: Vladislav Kracík, 
Hrají: Dáša Rybářová nebo Jana Posníková, Petra Konvičková

nebo Bára Šebestíková , Václav Stojan nebo Jan Konopčík
Délka představení: 50 minut, vstupné: 50Kč
Představení jsou přednostně určena pro školky a školy. Případná

volná místa (bez místenky) budou uvolněna od 2. 1. 2015 do před-
prodeje v cestovním a informačním centru, vstupenky bude možné
zakoupit i na místě před představením.

Čaj o páté
Neděle 25. ledna 14–18 hod. – Grafoklub
Srdečně zveme nejen starší generaci na vychutnání si klasického

čaje o páté, vždy každou poslední středu v měsíci v Grafoklubu.
K tanci a poslechu hraje Josef Langer z Hronova. Přijďte se zasta-
vit, posedět, poslechnout či si zatančit na staré známé melodie!
Občerstvení zajištěno.

Termíny příštích setkání: 22. 2., 22. 3., 19. 4., 31. 5., 28. 6.
Vstupné: 45 Kč

Připravujeme

Dětský maškarní bál
Únor (datum bude upřesněno) – Grafoklub
Odpoledne plné hudby, tance, her a soutěží se spolkem Šotek

v Grafoklubu v Červeném Kostelci. Masky vítány!
Vstupné dospělí: 30 Kč, děti: 20 Kč

Expedice Annapurna
Středa 11. února od 18 hod. – malý sál v Divadle J. K. Tyla
Beseda a promítání o jarní sólocestě dvou kamarádů nepálskými

Himálajemi. Součástí akce je také ochutnávka tradičního nepál-
ského čaje. Slovem a obrazem provází cestovatel Ondřej Němeček. 

Vstupné: 50 Kč.

Divadelní předplatné
Divadelním fanouškům a nadšeným příznivcům divadla na-

bízíme k zakoupení v Cestovním a informačním centru v Čer-
veném Kostelci abonentky na divadelní představení pro rok
2015. Doufáme, že vás nabízená představení zaujmou, přinesou
vám příjemné kulturní zážitky (možná i setkání), otevřou vám
nové obzory a dobře si u nich odpočnete a pobavíte se. Budeme
se těšit na shledání v červenokosteleckém divadle!

Přehled her jste mohli najít v prosincovém Červenokostelec-
kém zpravodaji a zveřejněn je také na webových stránkách
městského kulturního střediska (www.cervenykostelec.cz, pravé
menu: Kulturní středisko).

Otevírací doba na MKS
Pondělí 7–17 hod.
Úterý 9–14 hod.
Středa 9–17 hod.
Čtvrtek 9–14 hod.
Pátek zavřeno
S polední přestávkou od 11.30 hod. do 12 hod.
Adresa: Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec
Chcete-li k nám zavítat mimo otevírací dobu, sjednejte si

s námi prosím schůzku na těchto tel. 491 465 919, 606 616 842
E-maily: 
mksck@mksck.cz: Klára Řízková – koncerty, divadla, kurzy,

vzdělávací pořady pro školy, propagace, aktualizace www strá-
nek, podklady do zpravodaje, tvorba měsíčního plakátu

jiraskova@mksck.cz: Marcela Jirásková – výlep plakátů,
stánkový prodej, sborník Rodným krajem, pronájmy prostor

Změna doby výlepu plakátů
Od 1. ledna 2015 dojde ke změně výlepu plakátů. Příjem pla-

kátu do výlepu bude vždy každé pondělí do 12 hod. Výlepový
den bude každé úterý. 
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Oblastní charita

Tříkrálový koncert houslisty Josefa Špačka
Čtvrtek 8. ledna od 18 hod. – Divadlo J. K. Tyla
S klavíristou Miroslavem Sekerou

předvede náš současný nejlepší houslista
J. Špaček skladby W. A. Mozarta, A.
Dvořáka, L. van Beethovena a F. Wax-
mana. 100 % výtěžku benefice bude po-
užito na péči v hospici a Mobilním
hospici Anežky České. 

Josef Špaček je současný nejlepší český
houslista, absolvent slavné hudební školy
Juilliard School v New Yorku. V roce
2012 se stal laureátem světové houslové
soutěže Královny Alžběty v Bruselu, která je odborníky považována
za největší a nejnáročnější soutěž na světě s nejdelší historií. Je
prvním českým houslistou, který se probojoval v této soutěži do fi-
nále. V současnosti zastává post koncertního mistra v České filhar-
monii a sólově koncertuje na nejslavnějších pódiích světa. 

Předprodej vstupenek v IC Červený Kostelec.

Tříkrálová sbírka 2015
Sobota 10. ledna
Na začátku příštího

roku v sobotu 10.
ledna vyjdou do ulic
našeho města a okol-
ních obcí skupinky tří
(nebo více králů), aby
potěšily obyvatele ko-
ledou a tím završily
vánoční čas. Bude to
už po patnácté, kdy
vás budou prosit, abyste otevřeli svá srdce a přispěli podle svých
možností do pokladniček Oblastní charity. Prostředky takto získané
velice významně pomáhají červenokostelecké charitě zlepšovat
péči o její klienty a pacienty, ať už jde o Hospic Anežky České,
Mobilní hospic, Ambulanci paliativní medicíny, pečovatelskou
službu nebo nejmenší klienty mateřského centra v Háčku.

Celkem se v lednu letošního roku v Červeném Kostelci a okolí
(Olešnice, Červená Hora, Stolín, Slatina, Boušín, Bohdašín, Horní
Rybníky a Zábrodí, Maršov u Úpice, Horní Radechová) vybralo
242 615 korun. Sbírky se zúčastnilo celkem 59 skupinek. Dále se
pro Oblastní charitu koledovalo v Úpici, Rtyni v Podkrkonoší, Bat-
ňovicích, Malých a Velkých Svatoňovicích a v Suchovršicích. (149
920 Kč), v Jaroměři a okolních vesnicích (190 718 Kč) a v Hos-
tinném a okolí, kde pod Oblastní charitu Červený Kostelec spadá
místní pečovatelská služba. Celkový výnos byl 706 789 Kč. 

Z vykoledovaných peněz se naší charitě vrátilo 65 %, zbylých
35 % využívá Charita ČR na pomoc potřebným v tuzemsku a na
humanitární projekty v zahraničí. 

Získané prostředky ze sbírky 2014 byly použity na zlepšení
péče o pacienty Hospice Anežky České, např. byly zakoupeny
nové závěsy na pokoje pacientů nebo zdravotnický materiál, dále
na nákup materiálního a zdravotního materiálu pro Ambulanci pa-
liativní medicíny a pro Mobilní hospic Anežky České. 

Všem dárcům předem děkujeme za jejich štědrost.
Pokud se chcete aktivně zapojit do sbírky jako koledníci, bu-

deme rádi, když rozšíříte naše řady. 
Případné informace podá M. Frýbová, tel. 776 791 149, email:

frybova.marcela@seznam.cz
Děkujeme, Mgr. Marcela Frýbová

Římskokatolická farnost Boušín 

Tříkrálový koncert
Sobota 10. ledna v 15 hod. –  kostel Navštívení Panny Marie

na Boušíně
Skladby barokních mistrů, vánoční pastorely a koledy zahrají: 
Hana Friede – flétna, Adéla Podrabská – hoboj, Tina Friede –

zpěv, Jana Šimková – violoncello, Lída Klugarová – varhany

46. lidový ples
Sobota 17. ledna od 20 hod. – městská sokolovna
K tanci hraje skupina Geny, předtančení soubor Rtykonoš. Tra-

dičně bohatá tombola, chutné občerstvení. 
Předprodej vstupenek v papírnictví Ivín.

KDU-ČSL Červený Kostelec

Háčko

Červenokostelečtí ochotníci čtou dětem
Úterý 20. ledna od 17 hod. – mateřské centrum Háčko
Srdečně zveme děti, rodiče, prarodiče a další zájemce na první

čtení v novém roce 2015. Do mateřského centra přijde číst paní Dra-
homíra Kubinová. Bude číst úryvek z knihy Josefa Čapka Povídání
o pejskovi a kočičce. Po přečtení krátké pohádky bude do 19 hod.
zdarma k dispozici herna mateřského centra. Vstupné dobrovolné.

Zabijačkové hody
16.–17. ledna – hospoda U Prouzů v Zábrodí
Otevřeno od 11 hod., rezervace: 776 679 449 Bernard Jaroslav

Program
Pátek – večer ve stylu country s živou hudbou
Sobota – disco (hraje DJ Bambas)

Hospoda U Prouzů

Ohlédnutí za folklorním festivalem 2014 

tak trochu jinak

13.–21. ledna – výstavní síň MěÚ
Ve spolupráci s MKS Vás členka fotoklubu Jana Zwikirschová

srdečně zve na výstavu fotografií. 
Otevřeno: 
Po–pá 9–12 a 12.30–17 hod.
So–ne 9.30–11.30 a 13–16.30 hod.

Jana Zwikirschová

Městská knihovna

Rendez-vous s fotografiemi Pavla Rejtara
Čtvrtek 29. ledna v 17 hod. – multifunkční centrum městské

knihovny
Městská knihovna pro vás připravila besedu nazvanou Rende-

zvous s fotografiemi Pavla Rejtara. Hostitelem letošního jubilanta
bude Červenokostelecký fotoklub a jeho vedoucí Oldřich Nermuť.

Vstupné: dobrovolné.

Hasičský ples
Sobota 31. ledna ve 20 hod. – restaurace Na Bohdašíně
Hraje skupina Fontána, rezervace tel. 605 180 876.

SDH Bohdašín
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Připravujeme

Dětský maškarní rej
Sobota 7. února od 13 hod. – městská sokolovna
Na odpoledne plné her, tance, soutěží a dobré zábavy zvou

všechny děti a jejich rodiče pořadatelé.

Hasičský ples
Sobota 7. února od 20 hod. – městská sokolovna
Hudba: Fontána. Místenky v prodeji od 26. ledna v trafice Dali.

Hasiči Horní Kostelec

Kalendárium akcí

Připravujeme

Zájezd na muzikál: Duch
Sobota 28. února ve 14 hod. – Brno
Odjezd: 9.30 hod. Červený Kostelec – aut. nádraží
Hraje: Hudební scéna Městského divadla Brno 
Cena: 930 Kč, studenti, důchodci a držitelé ZTP sleva 30 %

z ceny lístku při včasné rezervaci. V ceně: vstupenka na představení
+ doprava. Přihlášky a bližší informace na tel. 737 754 950 nebo na
kubinkahanka@seznam.cz

Hana Kubinová

Kino Luník 3D

Zumba
Pravidelně každé pondělí v 17.15 hod. v tě-
locvičně ZŠ V. Hejny (vchod z boku školy).

Pavlína Nosková, 

www.sun-dance.cz

Pavlína Nosková Městská knihovna

Kurzy, volný čas

Jóga 
Jóga je věda pro duši, nikoliv jen pro pohodu těla, jak si mnozí myslí. Další kurz s I.

Krunčíkovou začíná 20. ledna, cvičí se každé úterý od 18 hod. Za 10 lekcí zaplatíte
900 Kč. Informace u paní Krunčíkové, tel. 605 988 539, e-mail: ilonakrun@post.cz,
www.pohlazeninavysluni.cz nebo v knihovně na tel. 491 463 384, info@knihovnack.cz.

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY
3. sobota v 17 hod.

USA / 2014 / film ve 2D / české znění / 89 minut 
Nejdivočejší a nejdobrodružnější noc v muzeu.
Mládeži přístupný, vstupné: 110 Kč

BURÁCENÍ
3. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2014 / film ve 2D / české znění / 93 minut 
Život je závod, nejde o rychlost, ale o to, jak
dlouho vydržíš v sedle! 
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč

ŠŤASTNÁ
6. úterý v 19.30 hod.

ČR / 2014 / film ve 2D / české znění / 93 minut 
Život a láska se zahrát nedají, ty se musí prožít. 
Mládeži přístupný, vstupné: 90 Kč

TŘI BRATŘI
8. čtvrtek v 17 hod.

ČR / 2014 / film ve 2D / české znění / 86 minut
Nová pohádka režiséra Jana Svěráka. 
Mládeži přístupný, vstupné: 50 Kč

ŽELEZNÁ SRDCE
8. čtvrtek v 19.30 hod.

USA / 2014 / film ve 2D / české titulky / 135 minut 
Válka nekončí nikdy tiše. Hrají: Brad Pitt, Logan
Lerman, Shia LaBeouf ad.
Mládeži do 15 let ne přístupný, vstupné: 90 Kč

SEDMÝ SYN | 3D
10. sobota v 17 hod.

USA / 2014 / film ve 3D / české znění / 103 minut 
Tváří v tvář zlu naplň svůj osud. Dobrodružný film
pro celou rodinu.
Mládeži přístupný, vstupné: 140 Kč

FOTOGRAF
10. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2014 / film ve 2D / české znění / 133 minut 
V příběhu volně inspirovaném osudy světozná-
mého fotografa Jana Saudka (Karel Roden) se
vracíme k některým zásadním křižovatkám ži-
vota.
Mládeži do 15 let ne přístupný, vstupné: 130 Kč

POHÁDKÁŘ
13. úterý v 19.30 hod.

ČR / 2014 / film ve 2D / české znění / 90 minut 
Milostný příběh člověka balancujícího na hraně
lásky, vášně a lži. Hrají: Eva Herzigová, Jiří Ma-
cháček, Aňa Geislerová, Matěj Hádek a další.
Mládeži do 15 let ne přístupný, vstupné: 80 Kč

96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
15. čtvrtek v 19.30 hod.

USA / 2014 / film ve 2D / české titulky / 111 minut 
Liam Neeson v dalším pokračování známého filmu.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 120 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA 2
17. sobota ve 14 hod.

USA / 2013 / film ve 2D / české znění / 104 minut 
Pokračování známého animovaného filmu.
Mládeži přístupný, dětské vstupné: 90 Kč

NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO
17. sobota v 17 hod.

USA / 2014 / film ve 2D / české titulky / 108 min 
J. Carrey a J. Daniels v pokračování známé komedie.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 120 Kč

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD | 3D
17. sobota v 19.30 hod.

USA/Nový Zéland/ 2014 / film ve 3D / české ti-
tulky / 169 minut 
Třetí pokračování známé série v HFR. Uvádíme
v původním znění s českými titulky.
Mládeži přístupný, vstupné: 130 Kč

MODELKY S.R.O.
20. úterý v 19.30 hod.

ČR / 2014 / film ve 2D / české znění / 90 minut 
Nový český film. Příběh dvou modelingových agentur. 
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 80 Kč

OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE| Dokument
22. čtvrtek v 19.30 hod.

ČR / 2014 / film ve 2D / slovenské znění / české
titulky / 100 minut 
Marián Kuffa je slovenský vesnický farář starající se o
bezdomovce, bývalé vězně, děti z dětských domovů ad.
Mládeži přístupný, vstupné: 80 Kč

TUČŇÁCI 
Z MADAGASKARU | 3D
24. sobota v 17 hod.

USA / 2014 / film ve 3D / české znění / 90 minut 
Superšpióni se nerodí, oni se líhnou, tak jako Skip-
per, Kowalsky, Rico nebo Vojín.
Mládeži přístupný, dětské vstupné: 110 Kč

HODINOVÝ MANŽEL
24. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2014 / film ve 2D / české znění / 100 minut 
Nová česká komedie. Čtyři hráči vodního póla
opravují dámám domácnosti, ale jak se časem
ukáže, nejen domácnosti.
Mládeži přístupný, vstupné: 110 Kč

INTERSTELLAR
27. úterý v 19.30 hod.

USA / 2014 / film ve 2D / české titulky / 169 minut 
Zánik Země nebude naším koncem.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 80 Kč

MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD
29. čtvrtek v 19.30 hod.

USA / 2014 / film ve 2D / české titulky / 97 minut 
V žonglování nikdy nevynikal, teď ale bude muset
vybalancovat partičku naštvaných Rusů, britskou
MI5, teroristy a manželku s nekřesťansky dlouhýma
nohama. Johnny Depp v hl. roli akční komedie.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč

SEDMÝ SYN | 3D
31. sobota v 17 hod.

USA / 2014 / film ve 3D / české znění / 103 minut 
Tváří v tvář zlu naplň svůj osud. Dobrodružný film
pro celou rodinu.
Mládeži přístupný, vstupné: 130 Kč

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD | 3D
31. sobota v 19.30 hod. 

USA/Nový Zéland/ 2014 / film ve 3D / české znění
/ 169 minut 
Třetí pokračování známé série v HFR. Uvádíme
v českém znění.
Mládeži přístupný, vstupné: 120 Kč
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Hodiny společenského tance 

pro manželské páry

Nově vyučujeme budoucí i stávající
manželské páry. Pokud se vám blíží
svatba a chcete se zdokonalit ve svém do-
savadním tancování nebo se jen tanci
chcete rekreačně věnovat, neváhejte nás
kontaktovat. Těšíme se na vás!
Kontakt: tk-twist@email.cz, 776 520 317

Kroužek společenského tance
Chcete se naučit tančit? Připojte se do

našeho klubu pro děti a mládež! V průběhu
roku se páry mohou účastnit soutěží, vy-
stoupení, soustředění, popř. pohybových
průprav.
Tance: standardní a latinskoamerické
Tréninky: Každé pondělí a středa

Pondělí 17–19 hod. a středa 16.30–18

hod.

O víkendu je možnost volného tréninku
(praktis) – dle domluvy.
V listopadu probíhá nábor tanečních párů,
příp. jednotlivců. Přijďte se na nás podívat
ve výše uvedené časy.

E-mail: tk-twist@email.cz
Tel. 776 520 317
Web: www.tk-twist.4fan.cz

Taneční klub Twist

Středa: 18–19 hod. Zumba (od 7. 1.)
Pátek: 15–16 hod. Děti (7–12 let), 16–17
hod. děti (3–6 let) od 9. 1.
Neděle: 18–19 hod. Zumba od 11. 1.
Vše se koná v tělocvičně ve Lhotě.

Více info: 775 936 222,

www.marydance.cz

marydance@email.cz

MaryDance

Městské kulturní středisko

Lyžařský vlek 

Chlívce – Švédský vrch

Lyžařský vlek Chlívce – Švédský vrch
bude v provozu po– pá 14–17 hod., so, ne,
prázdniny 9.30–16 hod.

Jízdné: bodové přenosné jízdenky na 10
jízd – děti 40 Kč, dospělí 60 Kč

Denně upravovaná sjezdovka pro výuku
a pohodovou jízdu. Levné příměstské ly-
žování.

Dojezdová vzdálenost: Č. Kostelec 8
km, Hronov 8 km, Rtyně v Podkrkonoší 8
km, Stárkov 3 km

Kontakt
Kontaktní info o sněhových podmín-

kách na tel. 491 461 526, 608 449 793 nebo 
773 141 960.

Info také na:
www.cervenokostelecko.cz.

Lyžařský vlek ChlívceHáčko

Kalanetika
Každé úterý od 6. ledna od 19 hod. –

Grafoklub
Cvičení podobné oblíbené metodě pi-

lates podporuje správné držení těla a
zpevňuje svaly, čímž se zvyšuje jejich
pružnost.

Předprodej permanentek na 1. lekci 6.
ledna nebo v IC Červený Kostelec. Cena

permanentky je 450 Kč na 10 lekcí po 60
min.

Jednotlivé vstupné: 55 Kč

Kurzy společenského tance 
pro dospělé (začátečníci a pokročilí) 
a mládež (pokračující) 2015

Od 18. ledna (7 lekcí) – Grafoklub
Zahájení: 18. ledna. Kurz se koná v

Grafoklubu a zahrnuje 7 nedělních lekcí
se začátkem v 17.30 a 19.30 hod. a spo-
lečným závěrečným věnečkem 8. března
v sokolovně s živou hudbou (skupina
Relax band pod taktovkou Jana Drejsla).
Taneční kurzy povedou taneční mistři
manželé Poznarovi. Závazné přihlášky
přijímáme od 1. prosince do 16. ledna.
Kurzovné 1200 Kč/pár se platí současně s
přihlášením do kurzu. Přihlášky jsou k di-
spozici v Cestovním a Informačním centru
v Červeném Kostelci. Upozorňujeme, že
kurzy budou otevřeny pouze při dostateč-
ném počtu zájemců!

Kurz trénování paměti
První lekce 16. února – malý sál Di-

vadla J. K. Tyla
Cítíte, že čím jste starší, tím méně a

hůře jste schopni si některé věci zapama-
tovat? MKS ve spolupráci s Českou spo-
lečností pro trénování paměti a mozkový
jogging pořádá kurz pro trénování paměti
sestávající ze 6 lekcí, přičemž v každé ho-
dině bude pozornost věnována jinému
druhu paměti. Přihlásit se je možné do 11.
února v IC v Č. K. Počet účastníků je
omezen, kurzovné: 300 Kč. Lekce se
budou konat každý týden v pondělí od 17
hod. na malém sále v Divadle J. K. Tyla.

Oblastní charita

Kvalifikační kurz pro pracovníky 

v sociálních službách  

9. 1. – 16. 5.

Rozsah: 150 hod. teorie, 30 hod. praxe.
Výuka 1× za 14 dní vždy v pátek a v sobotu

Cena: 7 500 Kč
Komu je kurz určen: Kurz je určen

pro všechny pracovníky v sociálních
službách. Cílem je komplexní rozšíření
znalostí, dovedností a schopností v ob-
lasti sociální práce, sociální péče a so-
ciální pomoci. Je sestaven podle
požadavků zákona č. 108/2006, o soci-
álních službách a splňuje zcela poža-
davky zákona na kvalifikaci pracovníků
v sociálních službách.

Podmínka pro přijetí: dokončené zá-
kladní vzdělání, trestní bezúhonnost a zdra-
votní způsobilost.

Podrobnější info: http://hacko.ochck.cz

Přihlášky, či případné dotazy na: Ing. Jana
Ungrová, tel.: 491 610 311, 734 788 060

Přednáška o výchově: 

Školní zralost

Středa 21. ledna od 16 hod.

Máte doma předškoláčka? Chystáte se
na konci ledna k zápisu? Nejste si jisti, zda
by nebylo lépe, kdyby vaše dítko ještě další
rok zůstalo v mateřské škole? Teď je ten
pravý čas přijít si poslechnout pár užiteč-
ných rad PhDr. Zdeňky Rejtharové. Před-
náška se bude konat v edukační místnosti
Háčka. Jste srdečně zváni.

Přihlášky přijímá Markéta Šolcová 
(pondělí až pátek od 8 do 15.30 hod.) na
tel. 731 604 204 (i formou SMS – v kterou-
koliv denní dobu) do úterý 20. 1. 2015.

Cena je závislá na počtu účastníků,
pravděpodobná cena je 80 Kč.

Háčko, Centrum pro volný čas, 

491 610 310, 731 604 204,

solcova@hospic.cz, www.ochck.cz

Kurzy, volný čas

Nové pololetí 
= nové kurzy angličtiny

V únoru zahajujeme další nové kurzy
angličtiny pro úplné začátečníky a další
úrovně. Připojit se můžete také do kurzů
němčiny pro mírně a středně pokročilé. 

Novinka! V Trutnově a Hořicích pořá-
dáme zbrusu nové sobotní intenzivní kurzy
s výukou 5 vyučovacích hodin 1× za 14
dní. Místa jsou ještě volná.

www.quatro.cz, tel. 776 330 433, 

medilkova@quatro.cz; Horní Kostelec 113

Jazyková škola QUATRO
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Kurzy, volný čas
Prodejní zahrada Trees

Abychom přes zimu nelenili za pecí
nebo pod teplou dekou, připravili jsme pro
vás páteční tvořivé dílny a degustace. Při-
učit se můžete dovednostem ze světa flo-
ristiky, domácího tvoření a gastronomie.

16. 1. Výroba broží

23. 1. Výroba dekorací z korálků

30. 1 Příprava a degustace sushi

Více informací o jednotlivých seminá-
řích naleznete v našem zahradnictví, na

www.trees.cz a facebooku zahradní ka-
várny Treescoffee. Kapacita seminářů je
omezena a účast je třeba předem zarezer-
vovat v naší prodejní zahradě nebo na te-
lefonu 491 520 334. Tvořivé dílny budou
pokračovat také v únoru a březnu!

V zahradní kavárně Treescoffee si
v novém roce budete moci svou oblíbenou
kávu vychutnat také v neděli – budeme pro
vás mít otevřenou vždy od 13 do 18 hod.

Rádi bychom vám touto cestou podě-
kovali za přízeň v uplynulém roce 2014
a zároveň popřáli vše nejlepší, hodně
zdraví, mnoho osobních, pracovních a
také zahradnických úspěchů v novém
roce 2015.

Těšíme se na vás!

Zahradníci a kavárníci z prodejní 

zahrady Trees

Tvořivý nový rok 2015

SŠ oděvní, služeb a ekonomiky

Kurzy pro rok 2015
Kurz obchodní korespondence a zá-
kladů pracovního práva

Kurz je určen pro začátečníky, obsah:
normalizovaná úprava písemností dle ČSN
016910 a základy pracovního práva, rozsah
20 hod. a bude zahájen 2015. 

Kurz pro prvních 15 přihlášených
zdarma v rámci EU grantu (dosud přihlá-
šené evidujeme).
Kurz daňové evidence – základy pro
účetní a živnostníky

Pro začátečníky, obsah: účetní doklady,
majetek podniku, vedení daňové evidence
v programu Helios, rozsah 40 hod., cena
1400 Kč.

Kurz psaní na klávesnici všemi prsty
Pro začátečníky, obsah: psaní na kláves-

nici všemi prsty hmatovou metodou na-
slepo, rozsah 30 hod., cena 1000 Kč.
Kurz základních uživatelských ICT zna-
lostí a dovedností 

Pro začátečníky, obsah: Windows 7 –
uživatelská obsluha PC, Internet Explorer,
e-mail, Word, rozsah 25 hod., cena 850 Kč.
Kurz pokročilých uživatelských ICT zna-
lostí a dovedností

Pro mírně pokročilé, obsah: Windows 7,
Word, Excel, PowerPoint, Internet Explo-
rer, zálohování, antiviry, rozsah 20 hod.,
cena 700 Kč.

Kurz počítačová grafika – volně šiřitelné
programy

Pro začátečníky, obsah: úpravy obrázků
a fotografií v Gimp, Picasa, XnView, roz-
sah 20 hod., cena 700 Kč.
Kurz poč. grafiky a digitální fotografie

Pro začátečníky, obsah: úpravy obrázků
a fotografií v Adobe Photoshop, rozsah 20
hod., cena 700 Kč.

Kurzy probíhají ve škole v odpoledních
hodinách jeden či dva dny v týdnu. Ote-
vření kurzů se odvíjí od počtu přihláše-
ných. Bližší info a přihlášení: tel. 491 461
823, vondrova@soukrej.cz

Sport
TJ Červený Kostelec – volejbal

Za odvoz volejbalových kadetek 

smutná odměna: kradené auto

Dne 20. září hrály naše mladé volejba-
listky v liberecké sportovní hale první kolo
ligy kadetek. Jelikož každá takováto spor-
tovní činnost potřebuje zajistit především
přepravu sportovců do daného místa, je dů-
ležité, aby trenérům s dopravou vypomohli
rodiče. Tak se i stalo. Manželé Wietkovi od-
vezli děti do Liberce a zákonitě se i zúčast-
nili zápasů. Jaké však bylo zklamání, když
po skončení volejbalu nenašli před halou své
auto Škoda Octavia kombi. Bylo ukradeno.
Protože se do dnešního dne nenašlo, je
zřejmé, že naděje na vrácení je nulová. 

Tímto upřímně vyzýváme a prosíme nejen
volejbalovou veřejnost o drobný finanční pří-
spěvek, který by alespoň částečně zmírnil
škodu za ukradené auto. Od ledna 2015
můžete dobrovolně přispět do kasičky ve
sportovní hale u správce haly pana Nováka,
nebo v IC u manž. Kejzlarových. Případ-
ným dárcům předem mockrát děkujeme.

Jiří Vít

Volejbalistky A družstva žen mají za

sebou ve 2. lize, kam vloni postoupily,

první polovinu zápasů. A dařilo se jim

více než dobře! Po 18 zápasech drží

s přehledem čtvrtou příčku, přičemž od

3. místa je dělí 6 bodů a od 5. 10 bodů. 

Volejbalistky Červeného Kostelce se do
2. ligy, tedy soutěže 3. nejvyšší úrovně
v České republice, probojovaly po loňské
mistrně zvládnuté kvalifikaci vítězů kraj-
ských přeborů, jíž suverénně ovládly. A
v nové soutěži rozhodně neplní roli „otlou-
kánků“. Z 18 zápasů si připsaly 10 výher
za 3 body (poměr 3:0 a 3:1 na sety), jednou
vyhrály a dvakrát prohrály v tie-breaku a
pětkrát prohrály bez bodu (0:3 a 1:3). Drží
se tak v klidném středu tabulky a „na do-
střel“ mají týmy usilující o účast v I. lize.

„Vstup do ligy se nám povedl nad očeká-
vání. Vzhledem k tomu jsme museli upravit
naše cíle. Původně jsme hlavně chtěli ne-
spadnout, nyní bychom se až do konce ligy
rádi udrželi ve středu tabulky,“ zhodnotil
první část sezony trenér Martin Burdych. 

Jak se jim to bude dařit, můžete sledovat
na webu www.volejbalck.cz v podrobných
reportech. Texty zveřejňujeme i na měst-
ském webu v souhrnu sportovních vý-
sledků uplynulého týdne.

Soupiska: Borůvková Petra, Karlíková
Simona, Kašparová Dita, Kociánová Ve-
ronika, Stodolová Lída, Šlapková Linda,
Urbanová Simona, Vaněčková Radka, Ví-
tová Kristýna, Vítová Michaela, Zelená
Petra

Tomáš Kábrt, 

foto: Martin Kábrt

Volejbalové ženy A mají za sebou skvělý vstup do 2. ligy
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Navštívíte-li fotbalové hřiště nebo teď
v zimě nějaký z fotbalových tréninků ve
sportovní hale, s největší pravděpodob-
ností tam potkáte Roberta Hanuše, fot-
balového trenéra, který v současnosti
trénuje čtyři fotbalové kategorie. Co tato
nekonečná a psychicky i časově náročná
práce obnáší? A kde bere „Roba“ alias
„Mourinho“ síly do dalších týdnů? 

Ve fotbalovém oddílu plníš řadu rolí. Jsi
trenérem A mužstva dospělých a asis-
tentem trenéra mladších dorostenců a
starší přípravky. Proč sis vybral zrovna
tyto kategorie?

Jen pro doplnění zbývá, že jsem ještě
hlavním trenérem ml. přípravek. Je to ka-
tegorie, kde vše začíná, tady jsem kolem
sebe vytvořil partu trenérů a výsledky plní
mé očekávání. I díky tomu se můžu věno-
vat ostatním kategoriím, které si vybírám,
aby má práce navazovala.
Jak často trénuješ?

Trénuji 4× týdně, většinou dvoufázově,
k tomu víkendové zápasy. Z tohoto důvodu
si nechávám pondělí volné na odpočinek a
nabrání nových sil.
Jakou máš licenci a jak dlouho ji už máš?

Jsem držitelem licence UEFA B, kterou
jsem dokončil na jaře 2014. Co bude dál,
uvidíme. Další studia jsou velice nákladná
a náročná. 
Máš nějaký trenérský cíl?

Můj trenérský cíl spočívá ve výchově
dětí, vnímat a sledovat jejich růst a po-
kroky. A cílem je také samozřejmě, aby
oddíl fungoval a byla pohoda.
Máš vůbec nějaký volný čas?

Volného času mně moc nezbývá, ale
když potřebuji, vždy si ho udělám. Mám
dobrou pracovní dobu a díky tomu se můžu
věnovat fotbalu naplno. Pokud volný čas
je, trávím ho společně s rodinou v lese,
jsem vášnivý houbař.

Co na to rodina?
Rodina je pro mě největší oporou mimo

fotbal, ale i na něm – na fotbale trávíme
společně s přítelkyní a dětmi nejvíce času.
Navíc s přítelkyní v lednu čekáme chla-
pečka, tak panuje velká spokojenost.
Z čeho máš na hřišti největší radost?

U dětí to je spousta vstřelených gólů a
jejich radost v očích. U dospělého fotbalu
spousta diváků a skvělá atmosféra, kterou
nám tady naši fanoušci vytvářejí za před-
vedené výkony.
Co může dát fotbal dítěti?

Fotbal je kolektivní a společenská hra,
při níž si děti odmalička vytvářejí party ka-
marádů, rozvíjejí sportovní všestrannost.
Fotbal jim přináší radost, vítězství, ale na
druhou stranu smutek, pláč a porážky.
Jsi také trenérem A mužstva. Jak hodno-
tíš podzimní část sezony?

Po podzimní části jsem velmi spoko-
jený. Po špatném začátku a dobrém konci
jsme se dopracovali na třetí místo. Ale jsme
teprve v polovině. Musíme dále poctivě
trénovat a v tomto nastaveném trendu po-
kračovat.
Kdo má hlavní slovo v kabině?

Práci děláme s Karlem Havlíčkem
spolu, máme mezi sebou velmi dobrý tre-
nérský vztah. Právě on byl pro mě tím nej-
větším učitelem a i z tohoto důvodu je po
většinu zápasů kabina jeho.
Dokážeš kluky taky pořádně „sjet“?

Upřímně řečeno jsem mnohem tvrdší na
děti a jejich výchovu. U dětí vyžaduji od
malička kázeň jak na trénincích, tak i při
zápasech. Co se týče chlapů, nemám s nimi
žádné velké problémy, takže není potřeba
moc křičet, ale pokud ano, nechávám to na
Karlovi – je to jeho silná stránka.
Čím to bylo, že se mužstvo ve druhé po-
lovině soutěže takhle zvedlo?

Dali jsme se dohromady hlavně po zdra-
votní stránce, marodka se vyprázdnila,

v některých zápasech se přidalo i štěstí,
které nám předtím chybělo, a závěrečných
pět vítězství v řadě hovoří za vše.
Kolikrát týdně A muži trénují?

Muži trénují dvakrát týdně. V dnešní
době to není vůbec jednoduché – kluci
jsou na školách, někteří v zaměstnání
směnují, ale i tak jsem s tréninky vcelku
spokojen.
Jakou má vůbec tento hráč roli v týmu?

Karel je určitě velká osobnost pro celý
tým a i díky němu je Kostelec tam, kde je.
Mimo jiné je také skvělý parťák i mimo
hřiště.
Je reálný postup do divize?

Hrajeme krajský přebor, držíme se v po-
předí a chtěli bychom třetí místo po skon-
čení jarní sezony udržet. Postup do divize
je velmi náročný finančně. Reálný je, ale
ještě nějaký čas počkáme a uvidíme, co
bude dál v našich silách.
Chceš něco dodat na závěr?

Chci všem do nového roku popřát všem
spoustu lásky, klidu, pohody a úspěchů.
Díky za rozhovor.

Otázky: Tomáš Kábrt, 

foto: Jiří Kult st.

Sport
Robert Hanuš: Mým cílem je radost dětí i diváků

Letošní část hospodské ligy skončila

Šipky

Na prvním místě tak končí neporažené
Zábrodí, které si v posledním kole letoš-
ního roku pojistilo první příčku jasným ví-
tězstvím nad týmem od Žida v poměru
19:5 a na druhou Olešnici má se svými de-
seti body tříbodový náskok. Tým od Žida
tak i přes svoji snahu a houževnatost za-
končí rok na místě sedmém a snad se mu
bude v novém roce lépe dařit.

Olešnice, která v domácím prostředí
zvládla zápas s Billkem poměrem 18:6 a
rozhodla tak, že Billko pro letošek končí na
místě pátém se čtyřmi nasbíranými body.
Předskočila o skóre tým od Koně a je tak

druhá se sedmi body stejně jako třetí Kůň.
Čtvrtou příčku vybojovala se ziskem

pěti bodů Plynárna, která na Nádraží skli-
dila všechny body poměrem 7:17 a poslala
Nádraží na předposlední šesté místo se
třemi body.

Nyní následuje vánoční pauza, vyplněná
několika turnaji (18. 12. od 18.30 v Billku,
20. 12. od 17 hod. u Koně a 23. 12. od 18
hod. v Plynárně).

Liga bude pokračovat 3. ledna, kdy
změří síly Kůň s Olešnicí, Plynárna se Zá-
brodím a Billko s Nádražím.

Správce ligy

TJ Č. Kostelec – volejbal

Rozpis domácích utkání
Muži A – krajský přebor I. třídy
24. 1. od 9 a 13 hod. – TJ Slavia H. K.
Ženy A – II. liga
24. 1. od 11 a 15 hod. – Sokol Č. Třebová

Foto: Martin Kábrt



Reklama

NON STOP TAXISLUŽBA
Jindřich Oždian, Havlíčkova 322,

549 41 Červený Kostelec, telefon: 608 233 886

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE, tel. 602 380 709

NÁBYTEK PENTA s.r.o.
Prodejna Stolín 84, 549 41 Červený Kostelec

NABÍZÍ: Kuchyňské linky, obývací stěny, koupelnové skříňky,
kancelářský nábytek a nábytek na zakázku.

Dále nový sektorový nábytek přímo od výrobce: ložnice,
dětský pokoj, studentská stěna, knihovna, obývací pokoj. 

Otevírací doba: Po 9–15, út 9–12 a 13–17, st 9–15, 
čt 9–12 a 13–17, pá 9–12 a 13–15 hod.

Tel./fax: 491 465 153, www.nabytek-penta.cz

AUTODOPRAVA – KONTEJNERY DUDEK
Přistavení kontejnerů, likvidace odpadů,

doprava stavebního materiálu. 
Kontejnery 3–15 m3. tel.: 777 671 671

www.kontejnery-dudek.cz
Štěrky – písky – sutě – odpady

Poskytování hotovostních nebankovních půjček
Tel.: 773 785 603.

TAXI NON-STOP | MICHAL KŘÍŽ
Platí se pouze za kilometry ujeté zákazníkem!

Největší vůz je určen pro 6 pasažérů.
Tel.: 773 914 816, www.taximk.cz

Broušení a mazání lyží. Tel. 702 590 309

Oprava a výroba zubních protéz
Zdravotní středisko Č. K. – Martin Rousek, 736 249 676

KOMINICTVÍ A KOMÍNOVÉ SYSTÉMY PETR LUŇÁK
Lánská 327, Červený Kostelec 549 41, tel. 777 055 942

Vložkování, frézování, renovace komínů, kompletní kominické
práce Zpráva o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty

dle NV č. 91/2010 Sb. www.kominy.euweb.cz

SVATEBNÍ SALON EVA KUDEROVÁ
Žernov 46, tel. 604 796 217
Je nutné se předem objednat.

MASÁŽE, PEDIKÚRA IVA ŠIMKOVÁ
Horní 136, Č. Kostelec, tel. 724 761 205

P+P PAVEL PLÍŠTIL: Výkup a prodej druhotných surovin
Papír, kovový šrot, barevné kovy, skartace dokumentů, 

počítačové desky, katalyzátory
Ot. doba: po, st, pá 8–14.30, út, čt 8–16.30, so 8–12 hod.

Ul. 17. listopadu, Č. K., tel. 491 462 543, www.plistilsberna.cz

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 12 25 12

TRUHLÁŘSTVÍ VOLHEJN
Tel. 603 831 457, www.volhejn.com

AKCE: Vestavné skříně již od 10 000 Kč

České brambory na váš stůl, brambory přímo od pěstitele
Farma Čapek Žernov, otevřeno po-ne, tel. 605 829 295.

LPG-servis Velké Svatoňovice 379
AUTO NA PLYN – přestavby, revize, montáže, údržba

Montáž tažných zařízení, leštění světlometů
POUZE 10 km z Červeného Kostelce!
Tel. 608 973 214  www.lpg-servis.eu

TRUHLÁŘSTVÍ PAVEL MARŠÍK
Výroba oken, dveří, schodů, obložení, kuch. linek, mont. práce. 

www.truhlarstvi-marsik.webnode.cz. Č. K., tel. 606 220 433

Český výrobce PROPLAST K s.r.o.,
Areál IDA v Malých Svatoňovicích, vyrábí a dodává

OKNA ● DVEŘE ● ZIMNÍ ZAHRADY  
hliníková okna, garážová vrata, parapety, žaluzie, rolety

Špičková okna z profilů INOUTIC do 3 týdnů!
kompletní montáž, zednické práce a servis oken všech výrobců
Pro cenovou nabídku ZDARMA kontaktujte: tel. 499 886 131,

proplast@proplast-k.cz, www.proplast-k.cz

Přijímáme pacienty v nové zubní ordinaci.
MDDr. Lubomír Šeda

Stomatologie RZ s.r.o., Nové Město n. M. Tel. 602 310 239. 

Obchodní družstvo Impro, Končiny 111, 549 41 Zábrodí
Vážení vlastníci pozemků, v posledních dnech mnozí z vás ob-

drželi dopisy, ve kterých odesílatel žádá o odkup vašich po-
zemků. Nemáme právo zasahovat do svobodných rozhodování
vlastníků půdy. Ale pokud máte zájem své pozemky prodat, na-

bídněte je, prosíme, Obchodnímu družstvu Impro Zábrodí,
Končiny 111 k zemědělskému využívání.

Kontakt: e-mail: sekretariat@odimpro.com
nebo osobně na správě OD Impro v Končinách 111

nebo na telefon Ing. Drapače č. 723 122 553.

Restaurace Na Bohdašíně nabízí v pátek 9. 1. 2015 v 18 hod.
BRAMBORÁČKOVÉ HODY

Rezervace tel. 605 180 876.

ZD Žernov – prodejna ve Lhotě u kravína NABÍZÍ 
pilinové brikety, slunečnici, lojové koule, 

krmné směsi pro domácí zvířata, granule pro psy a kočky. 
kukuřice, pšenice, ječmen, oves 

AKCE! Granule EUROSTANDARD 20 kg 8. ledna za 330 Kč,
běžná cena 380 Kč 

Otevřeno po, út, čt, pá 9–11 a 13–15 hod.

KADEŘNICTVÍ OK VISAGE
Eva Cvejnová – kadeřnice, vizážistka 

vám nabízí v roce 2015 tyto služby: klasické kadeřnické 
služby, vizážistické služby, proměny vizáže, účesy a líčení pro

sváteční příležitosti
Vzdělávací kurzy a semináře:

- rekvalifikační kurz kadeřník, účesové semináře, vzdělávací
seminář Jak si vytvořit perfektní make-up?, vzdělávací seminář

Jak si vytvořit skvělý účes a pečovat o vlasy?
Jsem školícím lektorem Pei Academy Praha a touto cestou

vám nabízím služby, za kterými není třeba jezdit daleko.
Pracuji s kvalitní vlasovou kosmetikou Davines a líčím s profe-

sionální kosmetikou Stage, díky těmto službám vám nabízím 
celkový komfort služeb pro vaše osobní nebo pracovní využití,

ale i pro radost.
Bližší informace na mém webu www.okvisage.cz

tel: 732 647 202
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A���n��� ča� ��� n��i�� ��e�v�no����� �k���� v��h� �����. V�� zač�l� �l��nos���� r�z��í����� v�no�-
��h� s�r���� (���v�) � p��rač�v�l� z�h������ �ýst��� V�no��� k���l� d�m�v� (��r�v� �ot � � ����is���, 

�ys������ Had����).

V �l���í�� r��í�� ����� S���i�, H�ra�i� � b�h� J��i��r� �� ��edst����� Nad� E� �r�v�, M���n� L�n�r�v� 
� Ri�h�r� B�r�m��� (��� � �l���na�� � C������ Š������).

28. �ist�pa�� z�rg���z�v�l� �ěst� Č������ Kos���e� �� �p����rá�� � �las���ě���� �p����� �e�e�� � �rg���zát��� 
��m�ns�ra�� �ist�pad��ý�� ��� �. 1989. V���� po��ě��� �nf��ma�� �� ��i�l� po��e��n�u� n� 30 �i�� .

P��� s�� D�va�l� J. K. T�l� �� d���� p�b���� � ���� � ���� ��� �u� Vo�k��e� – W��i�� N��� n� ���� . 
R���� �� �j�� Vlas����� K��pá���.

P� ����� a���n��� �e���� ��i��� n� řa�� M���lá� � �n���� � ��� �. M��� d���í�� �� ����r����� pá�m� �í���-
��� ��. � �r� �u�h���� �� �k���� �í����� (���v�). K�žd�� �e���� j��� �� s�h����� � v�no���h� s�r��� (��r�v�).

P�e�po��e��� �e���� ��e� Š�ě���� ���� ��i��� n� řa�� �ra�i��� ���� (���v�) � a���n��� n�la�� n�� 
����� �ro��n�� p�m���� ��la�i� k�n��� � na�i�� �la�ý�� ���l�� (��r�v� �ot � � k�n��� � ��Š).

Ol��i�� N���u� o�l���� ��� �ěta�e�esá����! B�v��� �ed�kt�� Č����n�kos���e���h� ��r�vod��� t�� u����� ���m� 
�ýst�v��� ��ý�� �ot o�r�� � . Gra�������� � ������� ho��� z�r��� � �p�k���nos��!

Č������ Kos���e� 1�0× ��n��

J�� Ku�����: M�h��� Kos���e�

Fot � n� �ét� s�r���: T�má� K��� . D�l�� �ot o�r�� � n�j�e�� n� w��.�������kos���e�.��

Z�z�n� Ko�i�n�v�: Z�m�

Fot � n� �ét� s�r���:  T�má� K��� , d�l�� �ot o�r�� � n�j�e�� n� w��.�������kos���e�.��



Ti����� s�r�n�: V���h��� d� r��� 2015. Red�k�� Č����n�kos���e���h� ��r�vod��� ����� v��� 
č��n����, a� d����n�� d� ���� � p�řá��� � �p�k�����!
S����� � d���� čás�� s�r��� (���v�): A���n��� �e����, N��� n� ����, �e�ed� � �rg���zát��� ��-
m�ns�ra�� � �ist�pa�� 1989
Za��� s�r�n�: V s��� � 13. �ro��n�� ú��ě��� o���r��� na�� o��� �í�� �������� ��� N��� n� ���� . 
S����� ����k�� �ut�r���h� �u� Vo�k��e� – W��i�� ����r�v�� Vlas����� K��pá���. R��� �l���� 
�v��i�� z�v����l� Nad� E� �r�v� � M���n� L�n�r�v�.
Fot �: T�má� K��� 

�ERV�����ST�LE��Ý �P�A����J

Vydává město Červený Kostelec.
Kolektiv redaktorů. Spolupráce Kateřina Macková, Sylva Pavlíková.
Fotografi e Tomáš Kábrt, Louis Petithan, Jiří Kult, Lenka Vlčková ad.
Grafi cká úprava Tomáš Kábrt a Matěj Bort.
Adresa redakce: MěÚ, náměstí T. G. M. 120, tel. 491 467 532, 734 313 590, fax 491 467 553, 
e-mail: zpravodaj@mestock.cz, web: www.cervenykostelec.cz, Twitter: @cervenykostelec
Vychází 1× měsíčně v nákladu 4000 ks. Registrační číslo MK ČR E 11960.
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Kontaktní informace v QR kódu

Zrcátko měsíce
Radnice informuje
Společenská kronika

Kalendárium akcí
Sport
Knihovna
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